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Toelichtinq baten
De contributies bedroegen in 202'l €24voor leden en € 10 voor een huisgenootlid.
Onze contributie-inning is per'l-1-2021 overgenomen door IVN landelijk. Daarom staat er alleen een bedrag bij 'baten'
ln mei is het bedrag dat aan contributie was betaald door de leden van IVN Rijnwaal naar ons overgemaakt,
verminderd met de afdracht aan IVN landelijk. Dit is € 12,00 per lid/donateur en € 2,00 per huisgenoottid.

Er is helaas heel wat mis gegaan met de landelijk overname van de contributie-inning.
De SEPA machtigingen bleken niet doorgevoerd te zijn waardoor de leden toch via een link verzocht werden te betalen
Gelukkig hebben de meeste leden dat gedaan.
Het ledenbestand in procurios (landelijke database) is eind 2021 helemaal gecontroleerd, alle Sepas zijn nu doorgevoerd.
De peildatum van het aantal leden waarover afdracht zal plaatsvinden is nu gezet op 30 december (was 1 januari)

Publieksexcursies: in de paar maanden dat er excursies konden plaatsvinden is er toch nog € 253 opgehaald

Extra inkomsten (schenkingen) waren:
de bijdrage Rabo ClubSupport (€ 285)
en een schenking vanuit oliebollenaktie 't Zeuvende Bemmel (€ 400) voor onze jeugdactiviteiten

Toelichtinq lasten
De bestuurskosten vielen lager uit doordat de meeste vergaderingen online waren.
Kleding: niet begroot was een jas voor Pedro van Gogh (een nieuwe gids)
Ledenactiviteiten: er konden geen activiteiten voor leden georganiseerd worden in 2021.

ln plaats daarvan is door Herman een verjaardagskalender gemaakt, die aan alle leden is uitgedeeld.
Publiciteit: de kosten voor webhosting en e-mailbeheer zijn verlaagd
De representatiekosten bestaan uit presentjes (boekenbonnen, bloemen, flesje wijn) als beloning voor
mensen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging.
lnventaris/winkel: eind 2021 is de inventaris (materialen) gecontroleerd.
Op de materialen die zijn beprusd omdat ze kunnen worden verkocht is '121 euro afgeschreven
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