
 

Financieel Jaarverslag 2017 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 
Hieronder treft U het financieel jaarverslag van 2017 en de begroting voor 2018 van Natuurvereniging Wierhaven.  

 

Jaarrekening 2017 
Afgelopen jaar zijn alle contributies van 2017 en nog openstaande contributies van eerdere jaren door alle leden 

voldaan. Helaas hebben nog niet alle leden de vereniging een machtiging gegeven om de jaarlijkse contributie via 

automatische incasso af te boeken. Denk erom dat er voor 1 maart per kalenderjaar dient te worden voldaan aan de 

contributie plicht. Dit scheelt de penningmeester een hoop werk!  

 

De rente is tot een dieptepunt gezakt, overstappen naar een andere rekening zou een idee kunnen zijn.  

Helaas is er afgelopen jaar niet tijdig genoeg ingeschreven om mee te doen met de RaboFietsSponsortocht, alle 

plaatsen waren al vergeven. Daardoor zijn de kosten voor het hebben van de rekening nu niet gedekt door de 

fietstocht.  

 

De jaarlijkse contributie voor de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) hebben we uiteraard netjes 

voldaan.  

Twee keer hebben wij een factuur ontvangen van de drukkosten voor de Meerkoet.   

 

In 2017 hebben we geen enkele cursus of opfrisavond georganiseerd, waardoor we daarmee geen inkomsten hebben 

gegenereerd. De inkosten onder activiteiten betreft nog een verrekening van 201.  

Wel waren er diverse excursies, waarvan er zelfs één op aanvraag was. De drukst bezochte excursie was de Nacht van 

de Nacht excursie.  

 

Als bestuur hebben we het al meerdere malen aangekaart maar tot op heden hebben wij nog steeds geen facturen 

ontvangen van de Raphaël Stichting (de overkoepelende stichting van Zorgboerderij Dijkgatshoeve).  

 

De kantoorkosten is voor het grootste deel toe te schrijven aan de aanschaf van postzegels. Deze worden niet jaarlijks 

(ivm minimaal gebruik) in een grote oplage aangeschaft.  

 

Door de minimale uitgaven in 2017 hebben we een hoge vermogensvermeerdering.  

 

 

 

Jaarrekening Wierhaven 2017 
 
Inkomsten     Uitgaven   

Contributie    €               1.423,90  Contributie  €          20,00  

Koffie/ Thee    €                     68,10  De Meerkoet  €       283,24  

Bankzaken    €                       8,50  Bankzaken  €       130,55  

Activiteiten    €                     30,00  Activiteiten  €          15,00  

    - Excursies    €                   108,00  Website  €          64,13  

Diverse (verkoop materiaal)    €                     37,50  Diverse  €          69,75  

      Kantoor  €       134,41  

          

      Vermogensvermeerdering  €       958,92  

Totaal    €               1.676,00  Totaal   €    1.676,00  
  
 
         



 

Financieel Jaarverslag 2017 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 

 Vermogensvergelijking 2017  
Saldi 1-1-2017     Saldi 31-12-2017   

Kas    €                   114,60  Kas  €       156,40  

Rabo Verenigingspakket    €                     77,90  Rabo verenigingspakket  €       386,52  

Rabo Spaarrekening    €               5.262,29  Rabo Spaarrekening  €    5.870,79  

Vermogensvermeerdering    €                   958,92      

Totaal    €               6.413,71  Totaal  €    6.413,71  

     

Begroting 2018 
Ook dit jaar hopen we dat alle leden zich aan de contributieplicht houden. De verwachte uitgaves zullen zijn voor de 

SVN, Bonte piet en de Milieufederatie Noord-Holland.  

 

De koffie/thee kosten blijven in hetzelfde patroon als voorgaande jaren. Als bestuur gaan we er wel vanuit dat de 

facturen van de Dijkgatshoeve nog zullen komen. Dit is zodoende wel opgenomen in de begroting. 

 

De excursies en verkoop van nestkasten e.d. zullen ook dit jaar een bijdrage geven aan de inkomsten.  

De RaboFietsSponsortocht wordt dit jaar niet meer georganiseerd. Hiervoor heeft de Rabobank een nieuwe actie 

bedacht waarbij er meer activiteit van de vereniging wordt verwacht, de Clubkas Campagne. Hierbij is nog onduidelijk 

hoeveel geld hiermee te behalen valt, dit hangt alles af van de stemmen welke we als vereniging krijgen.   

De intentie is er om dit jaar weer een Waddenweekend te organiseren, het is nog onder voorbehoud maar wel als post 

alvast meegenomen in de begroting.  

 

Door monitoringswerk komt er een bedrag binnen welke we ook daarvoor reserveren.   

 

Gebruikelijk uitgave voor bankzaken, website, kantoor en de Meerkoet zullen naar alle waarschijnlijkheid niet hoger 

uitkomen dan eerdere jaren.  

 

De kostenpost voor investeringen is opgenomen om ideeën te kunnen steunen. Als extra uitsplitsing daarvan hebben 

we een post voor promotie opgenomen. Uitgewerkte ideeën hiervoor zijn zeer welkom!  

Begroting 2018  
Inkomsten     Uitgaven   

Contributie    €               1.200,00  Contributie  €          40,00  

Koffie/ Thee    €                     70,00  De Meerkoet  €       300,00  

Bankzaken     Zaalkosten  €       300,00  

   - Rente    €                       5,00  Bankzaken  €       130,00  

   - Clubkas campagne    €                   100,00  Activiteiten  €          50,00  

Activiteiten        - jeugd  €          30,00  

   - Excursies    €                     70,00  Kantoor  €          50,00  

      Website  €          60,00  

Diverse      Diverse  €          50,00  

   - Verkoop materiaal    €                     50,00  Investeringen  €       300,00  

Waddenweekend    €               1.000,00     - Promotie  €       300,00  

inkomsten monitoring    €                   845,00  Uitgaven Monitoring  €       845,00  

Vermogensvermindering    €                   115,00  Waddenweekend  €    1.000,00  

  totaal  €               3.455,00  Totaal  €    3.455,00  

          

 


