
Begroting Zoogdiervereniging 2014  

Aan: Algemene Ledenvergadering  
Van: Bestuur  
Datum behandeling: 16 november 2013 

Actie: Besluiten  
 

Algemene toelichting  

De begrotingen van de vereniging en het bureau zijn sinds enkele jaren 

gescheiden. Voor u ligt de begroting voor de vereniging. 

De begroting voor 2014 is op dezelfde wijze opgebouwd als die van het lopende 

jaar 2013. De belangrijkste baten van de Vereniging komen uit de contributies 

van de leden en de abonnementen van Lutra. Daarnaast is er een ‘goodwill’ 

bijdrage van het bureau, betaalt het bureau enkele belangrijke contributies van 

de Vereniging en wordt een bijdrage geleverd ten behoeve van ‘Capacity 

Building’. 

De belangrijkste kosten zijn de salariskosten voor medewerkers van het bureau 

die ondersteuning t.b.v. de Vereniging leveren en de kosten voor de tijdschriften. 

Toelichting op de belangrijkste posten  

Contributies: rekening wordt gehouden met een licht dalende opbrengst  

Contributies samenwerkingsverbanden: de Vereniging is lid van de VOFF, Soortenbescherming 

Nederland en IUCN. Deze contributies worden door het bureau betaald. Hier zijn ze als baten 

opgenomen om zichtbaar te maken dat het om lidmaatschappen van de Vereniging gaat. Bij de 

‘Activiteiten van leden’ is hetzelfde bedrag weer als last opgenomen.  

Verkoop: betreft de opbrengst van artikelen die via de webwinkel worden verkocht.  

Goodwill Steunstichting: betreft een vergoeding van het bureau voor het gebruik van de naam, 

data e.d. van de Vereniging.  

Capacity Building: bijdrage ten behoeve van het werven, binden en opleiden van 

waarnemers/vrijwilligers.  

Personeelskosten: zijn de kosten voor de uren die de Vereniging afneemt van het bureau voor 

o.a. ledenadministratie, beleidsbeïnvloeding, websitebeheer en communicatie. De uren worden 

verrekend op basis van een intern tarief.  

Activiteiten leden: betreffen de inkoop van boeken voor de winkel, de kosten voor werkgroepen 

en ALV’s en het maken van drukwerk en ander promotiemateriaal. Hier is de tegenpost 

‘Contributies samenwerkingsverbanden’ (zie eerder) weer opgenomen.  

Resultaat: deze begroting gaat uit van een bescheiden positief resultaat. 

 

Advies  

Het bestuur stelt aan de ALV voor om de begroting 2014 vast te stellen. 

  



 


