Financieel Jaarverslag 2020
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o.

Hieronder treft U het financieel jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021 van Natuurvereniging Wierhaven.

Jaarrekening 2020
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Afgelopen jaar zijn op 6 na alle contributies van 2020 voldaan. Hier is meermaals per mail en per brief een
herinnering toegestuurd. Bij notoire wanbetalers is ook telefonisch gevraagd om te betalen (betreft nu nog 2
van de 6 leden). Als de notoire wanbetalers dit jaar na een laatste herinnering nog niet betaald hebben
worden ze uitgeschreven bij de vereniging.
Helaas hebben nog niet alle leden de vereniging een machtiging gegeven om de jaarlijkse contributie via
automatische incasso af te boeken. Om dit extra onder de aandacht te brengen hebben we deze leden een
voor ingevuld papieren machtigingsformulier toegestuurd welke was toegevoegd bij de Meerkoet.
Afgelopen jaar hebben we met de Rabo ClubSupport een mooi bedrag bij kunnen schrijven voor de aanschaf
van verrekijkers voor gebruik bij excursies van €311,45
Vanaf 26 februari 2020 is Natuurvereniging Wierhaven aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en
hebben we een ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd.
De jaarlijkse contributie voor de Milieufederatie N-H, SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen NoordHolland) en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben we voldaan.
Twee keer hebben wij een factuur ontvangen van de drukkosten voor de Meerkoet
Gezien het slechte beeld van onze beamer is deze vervangen voor een nieuwe
Er is een declaratie gedaan door de klusgroep om materialen aan te schaffen ten bate van het maken van
zogenaamde ‘zandopvang bakken’ voor de Oeverzwaluwwand in Den Oever
Totaal zijn er maar 2 excursies door gegaan: Eindejaars plantenjacht & Vlinderwandeling Wierholt
We hebben 2x een factuur ontvangen van de koffie en thee kosten van de Zorgboerderij Dijkgatshoeve
(Rapheal stichting). Dit bedrag is hoog doordat ze achter liepen met facturatie en hier dus ook nog van
voorgaand jaar gebruik bij zat. Er is voor de toekomst afgesproken dat we per avond een factuur krijgen.
Ondanks weinig activiteiten binnen de vereniging door Corona is er toch een vermogensvermeerdering.

Jaarrekening Wierhaven 2020
Inkomsten
Contributie
Zaalkosten
Bankzaken
Activiteiten
Excursies
Diverse
Bijdrage Clubkas Campagne

Totaal

Uitgaven
Contributie Milieufed ,SVN &
€ 1.454,30 Sovon
€
17,00 Zaalkosten
€
0,69 Bankzaken
€
Activiteiten
€
De Meerkoet
€
Diverse
* Website
€ 311,45 * Oeverzwaluwwand
* Beamer

€ 1.783,44

Vermogensvermeerdering
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

76,50
167,25
119,38
303,66
72,65
87,00
162,64
449,00

€ 345,36
€ 1.783,44

Vermogensvergelijking 2020
Saldi 1-1-2020
Kas
Rabo Verenigingspakket
Rabo Spaarrekening

Saldi 31-12-2020
€ 506,85 Kas
€ 738,37 Rabo verenigingspakket
€ 6.921,99 Rabo Spaarrekening

€ 523,85
€ 1.066,04
€ 6.922,68

Vermogensvermeerdering
Totaal

€ 345,36
€ 8.512,57 Totaal

€ 8.512,57

Financieel Jaarverslag 2020
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o.

Begroting 2021
•
•
•
•
•
•
•

Ook dit jaar moeten alle leden zich aan de contributieplicht houden. De verwachte contributie uitgaven zullen
zijn voor de SVN, Sovon en Milieufederatie N-H.
De koffie/thee kosten blijven in hetzelfde patroon als voorgaande jaren.
De excursies zullen hopelijk ook dit jaar een bijdrage geven aan de inkomsten.
Over een Rabo ClubSupport 2021 is nog niets bekend maar we gaan er vanuit dat het toch weer plaats vindt.
Gebruikelijk uitgave voor bankzaken, website, kantoor en de Meerkoet zullen naar alle waarschijnlijkheid niet
hoger uitkomen dan eerdere jaren.
De kostenpost ‘’ANV uitgave’’ is weer opgenomen om komend jaar uit te geven. Er is gesproken over een
zwaluwtil, maar er moet gekeken worden of dit haalbaar is. Andere suggesties zijn ook welkom.
De kostenpost ‘Gereedschap klusgroep’’ is opgenomen zodat er een veiligheidsbroek + bosmaaier brandstof
kan worden aangeschaft. De groep heeft een bosmaaier met een grassnijblad, een struiksnoeier en een
veiligheidshelm met gezichts- en oor bescherming gekregen van Agriport (ter waarde van +/- €1.200,-)

Begroting 2021
Inkomsten
Contributie
Koffie/ Thee (zaalkosten)
Bankzaken
- Rabo ClubSupport 2021
Activiteiten
Excursies
Diverse (verkoop materiaal)

Uitgaven
€ 1.425,00 Contributie
€
75,00 Koffie/ Thee (zaalkosten)
De Meerkoet
€ 100,00 Bankzaken
€ 100,00 Kantoor
€
30,00 - Postzegels
€
50,00 - Website
- Promotie
ANV uitgave
Activiteiten
Gereedschap klusgroep
Diverse
Lezingen
Aanschaf 4x verrekijker
Vermogensvermeerdering
totaal € 1.780,00 Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

76,50
150,00
300,00
130,00
35,00
150,00
80,00
200,00
850,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 600,00
€ -1.341,50
€ 1.780,00

