Toelichting financieel verslag 2018

Toelichting baten en lasten 2018
De exploitatie over 2018 resulteert in een voordelig saldo van € 1453,- (begroot was € 500,-)
Ten opzichte van de begroting zijn de resultaten hier en daar nogal afwijkend van de resultaten,
zowel negatieve als positieve verschillen.. Belangrijkste oorzaak daarvan is de nieuwe manier van het
opstellen van de exploitatierekening ten opzichte van voorgaande jaren.
Van vier belangrijke activiteiten, de rhodondendrontocht, de kerstwandeling, de nacht van de nacht
en de heidetocht zijn aan de batenkant de netto-opbrengsten vermeld en niet meer de opbrengsten
aan de batenkant en de kosten aan de lastenkant. Ook is hierin verwerkt de afdracht aan Support for
Nature. Gevolg is dat de bedragen van de activiteiten zowel aan de baten- als aan de lastenkant lager
zijn dan begroot. Voordeel van deze notatie is dat we nu aan de cijfers kunnen aflezen wat deze
activiteiten per saldo hebben opgebracht.
Ten opzichte van de begroting van 2018 vallen de volgende resultaten op:
.
Hogere contributieontvangst. Onze vereniging vertoont nog steeds een groei van het aantal
leden. We zitten nu op ongeveer 180 gewone leden en 20 huisgenootleden.
.
De opbrengsten van de activiteiten verminderd met de kosten van de activiteiten zijn
ongeveer € 300 lager uitgevallen dan begroot. De rhodondendrontocht en de kerstwandeling
hebben behoorlijk meer opgebracht dan begroot. Helaas is de heidetocht niet doorgegaan
door de droogte.
.
De opbrengsten van de werkgroepen verminderd met de kosten van de werkgroepen laten
ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat zien van ongeveer € 250.
.
De bureaukosten vallen lager uit dan begroot (ongeveer € 350). De hogere bestuurs- en
organisatiekosten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de kosten van de
nieuwjaarsbijeenkomst die in januari 2018 voor het eerst gehouden is.
.
De diverse lasten zijn lager uitgevallen door de lagere afdracht aan IVN dan begroot was.

Toelichting balans per 31-12-2018
De liquide middelen zijn volgens administratie en bankafschriften. De balans laat zien dat de
vereniging financieel gezond is.
Algemene reserve 31-12-2018 = algemene reserve 31-12-2017 + resultaat lopend jaar 2017.

