Financieel verslag IVN Lelystad 2020
Vanaf nu kunnen jullie op de site van onze afdeling het cijfermatig overzicht terugvinden van onze financiële reilen en zeilen van onze vereniging. Onze
vereniging heeft de zogenaamde ANBI status en als zodanig zijn wij verplicht onze financiële resultaten openbaar te maken .
Hoewel door de Corona onze activiteiten behoorlijk over hoop kwamen te liggen was het financieel een jaar volgens verwachtingen. De ontvangsten liepen
terug zoals verwacht, vooral veroorzaakt doordat IBM Nederland zijn donateurs programma heeft beëindigd waardoor we $500,00 minder aan donaties
hebben ontvangen en ook de bijdrage van de vriendenloterij liep terug doordat het aantal loten wat meespeelt voor onze vereniging lager is geworden. Wel
zijn we blij dat de inkomsten van onze adverteerders op peil zijn gebleven en dat ook de bijdrage van de gemeente voor het onderhoud van de Heemtuin
gecontinueerd is. Ook voor 2021 hebben we deze bijdragen al weer ontvangen.
Aan de uitgaven kant hebben we ook in 2020 behoorlijk geïnvesteerd in het groenproject ’t Schouw, waardoor ons saldo op de spaarrekening ook lager is
geworden. Al met al resulteert dit in een daling van ons eigen vermogen van 10.460 tot 9.290 euro. Wij zien dit nog steeds als een gezonde buffer in
verhouding tot onze totale inkomsten en uitgaven.
Voor 2021 voorzien wij weinig veranderingen. Voorlopig is corona nog onder ons dus zullen onze grootschalige fysieke activiteiten waarschijnlijk voorlopig
nog beperkt mogelijk blijven. Relatief dure activiteiten als de nieuwjaars bijeenkomst en de jaarvergadering, die we meestal omlijsten met extra activiteiten
staan voorlopig nog niet op de agenda. We hopen natuurlijk dat we in de tweede helft van het jaar de mogelijkheid hebben om een leuke afdelings meeting
te organiseren.
In de afgelopen jaren hebben wij behoorlijke financile bijdragen gedaan voor de ontwikkeling van het groenproject ’t Schouw. Of we dit jaar doorgaan met
het mede financieren van dit soort projecten is afhankelijk van de aanvragen die hiervoor binnen komen en wat er in de algemene leden vergadering over
besloten wordt. Op dit moment hebben we nog geen concrete projecten op het oog.
Wat betreft de contributie, In april zal de contributie voor 2021 worden geïncasseerd bij degene die ons een machtiging hebben gegeven voor automatische
incasso. Heeft u geen machtiging afgegeven wilt u dan de contributie zelf overmaken op onze bankrekening NL55 INGB 0003 7487 59 t.n.v. IVN Lelystad
onder vermelding van lidmaatschap 2021 + de naam van het lid. Voor 2021 is de contributie gelijk aan de contributie voor 2020.
Momenteel ligt er bij de landelijke raad een voorstel om de afdracht aan het landelijk bureau te verhogen per 2022 of 2023. Zodra hier meer over bekend is
zullen we dit natuurlijk direct laten weten en met een voorstel voor de algemene leden vergadering komen om de lokale contributie aan te passen indien
nodig. Gelukkig is dit iets wat pas gaat spelen in 2022 of 2023.
Natuurlijk zullen we nog ergens in 2020 een algemene leden vergadering houden waar ik de financiële cijfers nader zal toelichten, Mocht u al eerder vagen
hebben dan zie ik die graag binnenkomen op mijn nieuw email adres, pm.ivnlestad@gmail.com .

