Nuenen

Beknopt financiëel verslag IVN Nuenen 2016
Resultaat 2016
Het ledenaantal bleef in 2016 vrijwel onveranderd rond de 360 staan. De contributie
werd met ingang van 2016 verhoogd met € 2,- voor hoofdleden met incasso tot € 18,en voor hoofdleden zonder incasso tot € 20,-. Voor huisgenoten steeg de contributie
met € 0,50 tot € 3,-. De contributie-inkomsten stegen daardoor met ca. 10%. Daarmee
kon de gestegen afdracht aan het Landelijk IVN worden opgevangen.
De gemeentelijke subsidie bleef onveranderd op een bedrag van € 3860,De cursusactiviteiten leverden een aanzienlijke bijdrage aan het resultaat, nl. ca.
€1000,- Er werden in 2016 5 cursussen georganiseerd, meer dan in voorgaande
jaren. Er werd een ruimere marge gehanteerd om extra inkomsten te genereren.
De Knotgroep leverde zoals gebruikelijk ook een ruime bijdrage aan het resultaat:
ruim € 400,- Uit het resultaat zal een bedrag van €150,- gestort worden in een aparte
jubileum voorziening voor de knotgroep.
De algemene en bestuurskosten waren wat lager met name door een relatief
goedkope nieuwjaarsactiviteit.
Verder waren er geen opvallende uitschieters in de kosten.
De balanspositie is nauwelijks veranderd. IVN Nuenen beschikt over voldoende vrij
beschikbare algemene reserves (ruim € 8.000,-). Daarnaast zijn er voorzieningen met
een bestemming (ruim € 17.000,-). Het grootste deel van het resultaat van € 669,93
over 2016 zal worden verdeeld over de voorzieningen. Naast € 150,- voor de
Knotgroep is dat € 300,- voor huisvesting en € 200,- voor het 50-jarig jubileum. Het
restant, € 19,93 zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Begroting 2017
In de komende jaren moet rekening worden gehouden met op termijn stijgende
afdrachten aan het Landelijk IVN. Door de contributieverhoging in 2016 kunnen de
gestegen afdrachten voorlopig worden opgevangen. Gezien onze goede
vermogenspositie is het niet nodig deze positie te versterken door een verdere
subsidieverhoging op korte termijn. De subsidiebijdrage van de gemeente is in 2017
licht verhoogd van € 3860 naar €4000,-. Bij de subsidietoekenning op basis van de
nieuwe subsidieverordening is een vermogenstoets toegepast. Het IVN bleef met met
een vrij vermogen van rond de €8000,- binnen de norm: < 3 x het toegekende
subsidiebedrag.
De begroting 2017 komt uit op een tekort van ruim € 800,-. De begrootte opbrengsten
uit cursussen zijn fors lager omdat er dit jaar maar 2 cursussen gepland staan.
Overigens moet worden opgemerkt dat de inkomsten uit donaties zoals gebruikelijk
voorzichtig zijn ingeschat.
Voor meer details over de financiële situatie van IVN Nuenen kunt u contact opnemen met de
penningmeester (zie website).
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