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Hieronder treft U het financieel jaarverslag van 2018 en de begroting voor 2019 van Natuurvereniging 

Wierhaven.  

Jaarrekening 2018 

• Afgelopen jaar zijn op 2 na alle contributies van 2018 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!  

• Van Agrarisch natuurbeheer hebben we een bijdrage ontvangen voor akkervogelmonitoring 2017 van 

€845,-.  

• De RaboFietsSponsortocht bestaat niet meer, maar dit jaar hebben we met de Rabobank ClubKas 

Campagne een mooi bedrag bij kunnen schrijven voor de huiszwaluwen van €229,98. 

• Er is onderhoud gepleegd aan de Oeverzwaluwwand en er zijn nieuwe nestkasten gemaakt voor 

nestkasten onderzoek door het Wierhaven klusteam 

• De jaarlijkse contributie voor de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) en Sovon 

Vogelonderzoek Nederland hebben we voldaan. 

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

• Er zijn vogelherkenningskaarten aangeschaft 

• In 2018 hebben we een tuinvogel opfrisavond georganiseerd, een lezing door Magreet Frowijn over het 

Zwanenwater en 14 excursies. De drukst bezochte excursie was de Nachtengalen wandeling (19 

personen). 

• Ook is er een Najaarsweekend naar Schiermonnikoog georganiseerd waarbij vogelwerkgroep Den 

Helder aan kon sluiten. 

• Er is een vogelkijkdag georganiseerd om natuurvereniging Wierhaven te promoten op de nieuwe 

uitkijktoren in Den Oever. 

• Ook hebben we een factuur ontvangen van de koffiekosten van de Zorgboerderij Dijkgatshoeve 

(Rapheal stichting) 

• Er zijn 2 nestkasten en een mussenhotel verkocht die door Theo zijn gemaakt 

• Door de minimale uitgaven in 2018 hebben we een hoge vermogensvermeerdering. 
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Inkomsten Uitgaven

Contributie 1.378,50€    Contributie SVN & Sovon 43,00€           

Zaalkosten 73,00€          Zaalkosten 225,75€         

Bankzaken 1,13€            Bankzaken 121,98€         

Activiteiten 12,00€          Activiteiten 57,05€           

Excursies 120,10€        De Meerkoet 283,28€         

Diverse (verkoop materiaal) 40,00€          Promotie: flyer en hesjes 388,53€         

Bijdrage ANV 845,00€        Kantoor 18,14€           

Bijdrage Clubkas Campagne 229,98€        - Website 72,48€           

Waddenweekend 750,00€        Vogelherkenningskaarten 65,22€           

- Aanschaf materialen klusgroep 192,55€         

Waddenweekend 740,24€         

Vermogensvermeerdering 1.241,49€     

Totaal 3.449,71€    Totaal 3.449,71€     

Saldi 1-1-2018 Saldi 31-12-2018

Kas 156,40€        Kas 224,45€         

Rabo Verenigingspakket 386,52€        Rabo verenigingspakket 509,46€         

Rabo Spaarrekening 5.870,79€    Rabo Spaarrekening 6.921,29€     

Vermogensvermeerdering 1.241,49€    

Totaal 7.655,20€    Totaal 7.655,20€     

Jaarrekening Wierhaven 2018

Vermogensvergelijking 2018
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Begroting 2019 

• Ook dit jaar hopen we dat alle leden zich aan de contributieplicht houden. De verwachte contributie 

uitgaven zullen zijn voor de SVN en Sovon.  

• De koffie/thee kosten blijven in hetzelfde patroon als voorgaande jaren. 

• De excursies zullen ook dit jaar een bijdrage geven aan de inkomsten.  

• Deelname aan de Rabobank ClubKas Campagne is ook dit jaar weer mogelijk. Onduidelijk is nog op 

welke wijze wij hieraan willen deelnemen. Ideeën hierover zijn welkom! Inschrijftermijn is tot 31 maart 

a.s.  

• Gebruikelijk uitgave voor bankzaken, website, kantoor en de Meerkoet zullen naar alle 

waarschijnlijkheid niet hoger uitkomen dan eerdere jaren. 

• De uitgave voor ‘’Notaris’’ is opgenomen in verband met mogelijke wijziging van de statuten. 

• De kostenpost ‘’ANV uitgave’’ is 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 ‘’Cursus klusgroep’’ is opgenomen zodat er een cursus omgaan met de bosmaaier en 

mogelijk een cursus motorkettingzagen kan worden gevolgd bij Landschap Noord Holland. 

 

 

Inkomsten Uitgaven

Contributie 1.370,00€    Contributie 50,00€           

Koffie/ Thee 75,00€          Koffie/ Thee 150,00€         

Bankzaken De Meerkoet 300,00€         

   - Clubkas campagne 100,00€        Bankzaken 130,00€         

Activiteiten 150,00€        Kantoor

Excursies 100,00€        - Notaris 500,00€         

Diverse (verkoop materiaal) 50,00€          - Postzegels 150,00€         

- Website 80,00€           

- Promotie 200,00€         

ANV uitgave 850,00€         

Activiteiten

- Cursus klusgroep 100,00€         

Diverse 150,00€         

Vermogensvermeerdering -815,00€       

totaal 1.845,00€    Totaal 1.845,00€     

Begroting 2019


