
 

Financieel Jaarverslag 2016 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 
Hieronder treft U het financieel jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017 van Natuurvereniging Wierhaven.  

Jaarrekening 2016 
Bij het schrijven van dit verslag zijn er helaas nog steeds een aantal leden hun jaarlijkse contributie van 

Natuurvereniging Wierhaven niet hebben voldaan. Niet iedereen heeft een automatische incasso afgegeven, 

waardoor de betaling weleens wat achterloopt met de regel om dit voor 1 maart per kalenderjaar te voldoen. Een deel 

zal dus binnenkort opnieuw een herinnering ontvangen met de daarbij behorende administratiekosten van €1,15. 

Voorkom deze extra kosten (en werk) en betaal op tijd! 

 

De rente loopt al enkele jaren terug waardoor overstappen naar een andere bank een overweging is. Bij de 

Rabofietssponsortocht kunnen we echter elk jaar toch weer € 200,- ophalen voor onze verenigingskas. Ook in 2016 

hebben we met een gezellige groep mensen hier aan meegedaan.  

 

De drukkosten van de Meerkoet lijken dit jaar mee te vallen, echter is de factuur voor Meerkoet 2 pas na de 

jaarwisseling voldaan, waardoor deze niet in dit boekjaar valt. Dit is terug te zien in de begroting van 2017. 

 

In 2016 hebben we geen enkele cursus of opfrisavond georganiseerd, waardoor we daarmee geen inkomsten hebben 

gegenereerd. Wel waren er diverse excursies waarbij we steeds weer verrast worden door het aantal deelnemers.  

 

De zaalkosten zijn erg laag vanwege het uitblijven van facturen van de Raphaël Stichting (de overkoepelende stichting 

van Zorgboerderij Dijkgatshoeve), ondanks dat we als bestuur dit meerdere malen hebben aangekaart. 

 

Voor de Boer & Natuur Fair is er dit jaar opnieuw bij de gemeente Hollands kroon subsidie aangevraagd, maar helaas 

kwamen we wegens veranderende regelgeving dit jaar niet in aanmerking hiervoor. Ook voor de organisatie van een 

eventuele fair in 2017 lijkt geen subsidie beschikbaar vanuit de gemeente Hollands Kroon. Door het wegvallen van de 

begrootte subsidie hebben we hiervoor dus meer uitgegeven dan begroot was.  

 

Het Waddenweekend was ondanks enkele annuleringen kostendekkend. Het kleine verschil zal worden verrekend met 

Vogelwerkgroep Den Helder. 

 

In 2016 hebben we als vereniging een donatie mogen ontvangen van Dhr. P.C. Meijer, één van onze ereleden. 

Uiteraard onze dank hiervoor! 

 

Jaarrekening Wierhaven 2016 
Inkomsten     Uitgaven   

Contributie    €               1.129,75  Contributie  €          58,00  

Koffie/ Thee    €                     76,10  De Meerkoet  €       158,29  

Bankzaken     Zaalkosten  €          33,60  

    - Rente    €                     20,80  Bankzaken  €       125,89  

    - Rabofietsponsortocht    €                   200,00  Activiteiten   

Donatie     €                     50,00      -Jeugd  €          31,67  

Activiteiten        - Boer en Natuur fair  €       400,03  

    - Excursies    €                     80,50  Website  €          55,06  

Diverse    €                     81,89  Diverse  €          36,40  

   - Verkoop     €                   116,95     - Promotie  €          67,77  

Waddenweekend    €                   760,00  Waddenweekend  €       732,30  

      Vermogensvermeerdering  €       816,98  

Totaal    €               2.515,99  Totaal   €    2.515,99  

          



 

Financieel Jaarverslag 2016 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 

Vermogensvergelijking 2016  
Saldi 1-1-2016     Saldi 31-12-2016   

Kas    €                     55,00  Kas  €       114,60  

Rabo Verenigingspakket    €                   191,32  Rabo verenigingspakket  €          77,90  

Rabo Spaarrekening    €               4.391,49  Rabo Spaarrekening  €    5.262,29  

          

Vermogensvermeerdering    €                   816,98      

Totaal    €               5.454,79  Totaal  €    5.454,79  

          

Begroting 2017 
We gaan ervanuit dat ieder lid haar contributie voldoet en ook tijdig om zo de extra administratiekosten te 

voorkomen. De verwachte uitgaven aan contributie komt van 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 van 2016 nog zullen komen. Dit is zodoende wel opgenomen in de begroting. 

 

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

we uiteraard proberen weer mee te doen met de RaboSponsorFietstocht. Bij het opstellen van deze begroting is er 

nog geen duidelijkheid over het wel of niet doorgang vinden van een nieuwe Boer en Natuur Fair in 2017. 

Natuurvereniging Wierhaven heeft wel een post opgenomen in de begroting waarmee eventuele uitgaven kunnen 

worden gedekt. Hetzelfde geldt voor het najaarsweekend. De intentie is deze opnieuw te organiseren, maar een 

daadwerkelijk reservering is nog niet gemaakt. 

 

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, waarmee we onder andere kunnen voorzien in een nieuw bordje voor een 

nog te realiseren uitkijkpunt op het Wierholt. 

 Begroting 2017  
Inkomsten     Uitgaven   

Contributie    €               1.100,00  Contributie  €          60,00  

Koffie/ Thee    €                     75,00  De Meerkoet  €       350,00  

Bankzaken     Zaalkosten  €       300,00  

   - Rente    €                     10,00  Bankzaken  €       120,00  

   - Rabofietssponsortocht    €                   200,00  Activiteiten (materiaal)  €          25,00  

Activiteiten        - Jeugd  €          60,00  

   - Excursies    €                     70,00     - Boer en Natuur Fair  €       250,00  

   - Jeugd    €                     20,00  Kantoor  €          50,00  

Diverse     Website  €          60,00  

   - Verkoop materiaal    €                     50,00  Diverse  €          50,00  

Waddenweekend    €               1.000,00  Investeringen  €       100,00  

         - Promotie  €       100,00  

      Waddenweekend  €    1.000,00  

  totaal  €               2.525,00  Totaal  €    2.525,00  

          

 


