Toelichting bij financieel verslag 2018 en begroting 2019
Inkomsten:
• Post diversen valt 255 hoger uit dan begroot. Mede veroorzaakt door afname van
camping ‘t Weergors voor 425 aan excursies.
• In de begroting 2018 is de natuurgidsen opleiding ( NGO) niet vermeld, in de
realisatie is deze wel meegenomen.
Uitgaven:
• IVN VPR is nog niet belast voor de afdracht 2018 aan IVN landelijk, wij wachten nog
op een correcte aanslag. In de reserve is hiervoor 815 geoormerkt.
• De post diversen valt hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door: hogere
kosten van de statutenwijzigingen dan begroot (110), niet begrote aanschaf IVNpetjes (179,50) en niet begroot afscheidsetentje bestuursleden (83).
• In de begroting 2018 is de natuurgidsen opleiding (NGO) niet vermeld, in de
realisatie is deze wel meegenomen.
Per saldo is een bedrag ad 936,51 toegevoegd aan de reserve die thans (1 januari 2019)
13.927,59 bedraagt. Hiervan is 2482,26 gereserveerd voor de NGO 2019, voor IVN afdracht
2018 815,00 en voor de contributie landtonggidsen 530,00 ( in 2015 bij overname
landtongactiviteiten van de stichting Ark is 1000,00 ontvangen voor de lidmaatschapsgelden
van de toenmalige landtonggidsen). De vrije reserve bedraagt derhalve 10.100,33
Begroting 2019
• De begroting 2019 is gebaseerd op 132 leden ( 98 lokale leden waaronder 8
landtonggidsen, 22 huisgenoten en 12 landelijke leden, stand per 1 januari 2019).
• De inkomsten “ diversen” is gebaseerd o.a. op uitbreiding van de “natuurkoffers”
door de nieuwe aanwas natuurgidsen die hiermee aan de slag willen en de grotere
bekendheid bij Careijn en een lagere inschatting van de afname door Camping ‘t
Weergors.
• De afdracht IVN landelijk 2018 ad 815 is buiten begroting gehouden daar deze al
volledig is voorzien in de reserve.
• Het resultaat NGO 2019 is niet mee begroot, de hiertoe geoormerkte reserve is
toereikend. Een positief resultaat van deze opleiding wordt verdeeld over de
partners IVN Goeree en KNNV en IVN VPR.

Voorstel contributie 2019
Het voorstel is om deze ongewijzigd te laten: € 19 voor een gewoon lid en € 4,50 voor een
huisgenoot-lid.

