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Toelichting 
 

De Stichting heeft het jaar 2017 financieel positief afgesloten. Weliswaar liepen de financiën 
niet zoals was begroot, maar de begroting bleek veel te ambitieus te zijn. De menskracht en 
de middelen ontbraken eenvoudig. Het Bestuur heet kans gezien om ondanks de beperkte 
beschikbare menskracht en de beperkte financiële middelen toch erg veel aan te pakken, 
zoals te lezen is in Hoofdstuk 2. 
 
De Stichting heeft geen grote donateurs- en sponsoracties gehouden. Dat is de belangrijkste 
verklaring waarom de ontvangsten sterk achter liepen op de begroting. Daarnaast heeft de 
Stichting zich gericht tot  maar enkele mogelijke subsidieverleners. De ervaring met hen 
leerde dat het wellicht beter is eerste een volledig boekjaar af te sluiten, zodat een 
jaarrekening kan worden toegevoegd aan een subsidieaanvraag. Niet al onze projecten 
zullen subsidiabel zijn. Als voorbeeld willen we hier het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling 
Noord Holland noemen. Dit fonds wees onze subsidieaanvraag helaas af. Gaf aan dat enkele 
van onze projecten volgens hen de indruk gaven acties te zijn tegen overheidsbeleid en/of 
juridische procedures tegen de overheid. Dit type projecten wordt niet door het Prins 
Bernhardfonds gesubsidieerd. Verder gaf het fonds ons aan, dat een aantal van onze 
projecten volgens haar wel subsidiabel zou kunnen zijn. We zullen in een komend boekjaar 
meer werk gaan maken van het benaderen van mogelijke subsidieverstrekkers. 
 
De eerste uitgaven van de voormalige actiegroep en de Stichting zijn bekostigd uit 
voorschotten en bijdragen van de deelnemers. De meeste voorschotten zijn in 2017 gelukkig 
omgezet in een gift, maar niet allemaal. Op 31 december stond nog een terug te betalen 
bedrag open van € 1.598,16. In de Staat van Baten en Lasten treft u dit bedrag onder Baten 
als de post “voorschotten nog te verrekenen”. In de Balans staat het onder Passiva als “terug 
te betalen voorschotten”.  
 
Later in het jaar heeft de Stichting van verschillende kanten donaties en giften ontvangen. 
Een deel van de bijdragen is anoniem. Dat zijn merendeels kleine bedragen, gegeven en door 
onze vrijwilligers ontvangen bij onze manifestaties, tijdens de braderieën, bij de 
informatieavonden en de tentoonstellingen of bij de georganiseerde natuurwandelingen. 
Van een groot deel van de bijdragen zijn de namen van de gulle gevers wel bekend. Een deel 
daarvan is contant ontvangen, maar het merendeel op onze bankrekening. Niet alle 
toegezegde donaties werden in 2017 daadwerkelijk aan ons over gemaakt. Op 31 december 
stond nog een bedrag open van totaal € 2.165. Nagenoeg alles bleek begin februari wel 
ontvangen te zijn, maar op de Balans treft u de stand van 31 december, onder Activa als de 
post “reeds toegezegde donaties”. 
 
Zoals gesteld, heeft het Bestuur er naar gestreefd om de uitgaven en de inkomsten op elkaar 
afgestemd te houden. De uitgaven van de Stichting betroffen vooral kopieer- en drukwerk, 
presentatiemateriaal en de huur van zaalruimte en stands. Daarnaast heeft de Stichting 
griffierechten moeten betalen voor het bezwaar dat is ingediend bij de Rechtbank. De 
notaris heeft een speciaal laag tarief gehanteerd voor het maken van onze oprichtingsakte, 
maar er moest wel een deel van de normale notariskosten worden betaald. 
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Wij bedanken Aard en Nel voor de gastvrijheid die zij hebben geboden. Bijna alle 
vergaderingen van de Stichting zijn bij hen thuis geweest, zij hebben steeds alle aanwezigen 
van koffie, thee en andere versnaperingen voorzien. Wij hebben dit zichtbaar willen maken 
in de jaarrekening. Dat is gedaan door enerzijds het veel te lage bedrag van € 150 onder 
Lasten te boeken als “vergadervoorzieningen” en anderzijds bij Baten € 150 op te nemen als 
hun gift onder de post “donaties op naam”. 
 
Per saldo resteert een positief resultaat ver 2017 van € 382,65. Het Bestuur heeft besloten 
dit resultaat aan de Reserve toe te voegen. 
 
Op de volgende pagina ziet u de jaarrekening, zoals deze door vice-voorzitter Jan Engelbregt 
in overleg met penningmeester Aard Mors en administratrice Nel van Rheenen is opgesteld. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de door Nel bijgehouden administratie en de 
door Nel en Aard verstrekte informatie over de kas- en bankstand, de open staande 
tegoeden en de open staande vorderingen. 
De onderliggende boekstukken (rekeningen) zijn desgewenst ter inzage bij de 
penningmeester. 
  
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 januari 2018 en vastgesteld 
door het Bestuur op 7 februari 2018. Daarmee is de penningmeester gedéchargeerd. 
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