Kort financieel verslag 2016 IVN afdeling Almere
Inkomsten en Uitgaven 2016
Het totaal aan inkomsten in 2016 bedraagt € 2.662,25. Een grote inkomstenpost betreft de jaarlijkse
ledenbijdrage van € 1.180,50. De Algemene Kosten laat dit jaar een positief saldo zien. Dit komt omdat
de € 380,- opbrengsten van de deelname aan de fruitboomsnoeicursus hieronder geboekt is. Voorts laat
de post Excursies een mooie opbrengst zien van € 453,50. Als goede vierde komt de Bostuin met een
bijdrage van € 400,- uit het Oranjefonds voor deelname aan de NL-Doet dag.
Aan de uitgavenkant springen de volgende posten eruit; € 908,54 is aan de Bomentuin uitgegeven; het
grootste deel daarvan is een bijdrage voor de aanschaf van boominformatiebordjes. De Bostuinuitgaven komen als goede tweede met € 604,73. De afdracht aan het landelijk bureau levert dit jaar een
uitgavenpost op van € 393,-. In 2016 vierden wij het 30-jarig bestaan van de afdeling met een Theeleutdag. De kosten hiervan bedragen € 346,95. De rest van de uitgaven betreft reguliere verenigingsuitgaven.
In 2016 is er per saldo € 64,60 méér uitgegeven dan ontvangen.

Het verenigingsvermogen
We zijn ons verenigingsjaar begonnen met een financieel vermogen van € 18.733,56. Door de
onttrekking van € 64,60 is het vermogen beperkt gedaald tot € 18.668,96.

Reserveringen
Het verenigingsvermogen ad € 18.668,96 is door het bestuur verdeeld in bestemmingsreserves;
hieronder is een toelichting opgenomen omtrent deze reserveringen.

Cursussen: het bestuur vindt het belangrijk dat er budget beschikbaar is voor het geval er cursussen
georganiseerd gaan worden. De reservering 2016 blijft gehandhaafd voor 2017.
Jeugd: alhoewel in voorgaande jaren geen specifieke jeugdactiviteiten zijn uitgevoerd wil het bestuur
een bedrag beschikbaar houden indien deze activiteit door leden weer opgepakt gaat worden. Vandaar
dat het bedrag voor 2017 blijft staan.
Bostuin: de Bostuin is een actief vrijwilligersproject welke doorlopend financiële middelen nodig heeft
om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten. De reservering blijft staan op € 1.500,-.
Bomentuin: In 2016 is een start gemaakt met de vernieuwing van de boominformatie bordjes in de
Bomentuin. Door onttrekking ten behoeve van aankoop van een aantal boominformatiebordjes van
€ 500,- is de reservering 2017 vastgesteld op € 1.000,-.
Natuur-Ontdekpad: de reservering is bestemd voor regulier onderhoud. Er zijn op dit moment geen
nieuwe voorzieningen gepland.
Vroege Vogelbos: deze reserve voorziet in kostendekking van de Vroege Vogelbos Vrijwilligers.

