
Begroting Zoogdiervereniging 2012 
 
Aan: Algemene LedenVergadering 
Van: Bestuur 
Datum behandeling: 19-11-11 
Actie: besluiten 
 
In 2010 heeft het bestuur besloten de begroting van de Vereniging en de Steunstichting strikt 
te scheiden. Dit betekent dat de Vereniging slechts die kosten kan maken waar eigen baten 
tegenover staan. Het afgelopen jaar is er al met dit uitgangspunt gewerkt en door de sterke 
kostenreductie die bij de Steunstichting moest worden doorgevoerd is gebleken hoe nuttig 
deze keuze is geweest. 
 
Toelichting 
De begroting 2012 is op dezelfde wijze opgebouwd als die van het lopende jaar 2011. 
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 de Steunstichting, 
betaalt de Steunstichting enkele belangrijke contributies van de Vereniging en komt een deel 
van de baten van het project Capacity Building ten goede aan de Vereniging. 
De belangrijkste kosten zijn de salariskosten voor medewerkers van de Steunstichting die 
diensten t.b.v. de Vereniging leveren de kosten voor de tijdschriften en verder de kosten voor 
activiteiten van de Vereniging niet behorende tot de salariskosten. 
 
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 werden tot nu toe door de 
Steunstichting betaald en dat blijft ook zo. Toch zijn ze hier 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 de Steunstichting voor het gebruik 

van de naam, data e.d. van de Vereniging. 
 Capacity Building betreft een project t.b.v. de NDFF dat gaat om het werven, binden 

en opleiden van waarnemers/vrijwilligers. 
 Personeelskosten zijn de kosten voor de uren die de Vereniging afneemt van de 

Steunstichting voor o.a. administratie, management en communicatie. De uren worden 
verrekend op basis van het interne tarief (in feite de netto kosten per uur zonder een 
opslag voor risico en ‘winst’. 

 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 tweede bullit) weer 
opgenomen. 

 Resultaat, deze begroting gaat uit van een bescheiden positief resultaat. 
 
Advies 
Het bestuur stelt aan de ALV voor om de begroting 2012 vast te stellen. 
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Begroting Begroting Begroting Begroting
2012 2011 2010 2009

BATEN
Contributies 48.000 45.444 50.000 45.000
Abonnementen Zoogdier ( BE) 2.000 2.490
Abonnementen Lutra 12.000 12.060 3.000 2.000
Contributies samenwerkingsverbanden 25.000 pm
Contributies + abonnementen 87.000 60.000 53.000 47.000

Giften/ Sponsoring 2.000 2.000 8.000 11.000
Verkoop 7.000 7.000 7.000 6.000
Goodwill Steunstichting 15.000 15.000
Capacity  Building 20.000 20.000
Rente pm pm pm pm
Overige baten pm 0 1.000 3.000
Totaal baten 131.000 104.000 69.000 67.000

LASTEN 
Personeelskosten  43.000 43.000 132.000 117.000

Activiteiten leden
Winkel 5.000 5.000 5.000 4.000
Werkgroepen 4.000 5.000 5.000 7.000
ALV 3.000 3.000 4.000 4.000
PR activiteiten 4.000 4.000
Contributies samenwerkingsverbanden 25.000
totaal 41.000 17.000 14.000 15.000

Tijdschriften/website
Zoogdier  4x per jaar 23.000 25.000 25.000 25.000
Lutra  2x per jaar 12.000 12.000 12.000 12.000
Website 3.000 3.000 3.000 5.000
totaal 38.000 40.000 40.000 42.000

Overig/onvoorzien 4.000 4.000 2.000 4.000

Totaal lasten 126.000 104.000 188.000 178.000

Resultaat Zoogdiervereniging 5.000 0 -119.000 -111.000
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