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Algemene toelichting  

De jaarrekening van de Vereniging en het professionele Bureau zijn gescheiden. Deze toelichting 

heeft betrekking op de jaarrekening voor de Vereniging.  

Geconstateerd kan worden dat de Vereniging financieel goed heeft gedraaid in 2013: er zijn meer 

inkomsten gerealiseerd dan begroot én de kosten zijn onder de begroting gebleven. Het resultaat is 

daarmee positief. Wel moet worden gerealiseerd dat de marges klein blijven, waardoor er maar een 

beperkte reserve wordt opgebouwd. 

 

 

Besluit 

Het bestuur stelt aan de ALV voor om de jaarrekening 2013 vast te stellen.  

 

 

Toelichting op de belangrijkste posten  

Baten 

Contributies: De ontvangen contributies waren lager dan in 2012, maar beter dan waarmee rekening 

was gehouden. Het totale aantal leden en abonnees (inclusief Vlaamse abonnees op Zoogdier) liep 

licht terug, van 2019 leden en abonnees per 31/12/2012 tot 1981 per 31/12/2013.  

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

PR Steunstichting: Het Bureau betaalt een vooraf bepaald bedrag voor het gebruik van de naam, data 

e.d. van de Vereniging. 

Capacity Building: Het Bureau betaalt een vooraf bepaalde bijdrage ten behoeve van het werven, 

binden en opleiden van waarnemers/vrijwilligers.  

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.  

Personeelskosten: Dit 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.  

 

Lasten 

PR-activiteiten: Dit budget is beschikbaar voor promotie. In 2013 heeft het Bureau voldoende 

externe fondsen kunnen aanspreken, zoals het maken van videoclips van zoogdieren en overig 

promotiemateriaal dat in de loop van 2014 beschikbaar komt. Zodoende is het Verenigingsbudget in 

2013 niet benut.  

Winkel: Kosten voor de inkoop voor webwinkel en stands. 

Werkgroepen/vrijwilligers: Werkgroepen kunnen een vergoeding krijgen voor een deel van de 

bestuurskosten. 

Zoogdier: De kosten voor Zoogdier zijn teruggebracht door nieuwe prijsafspraken te maken met de 

drukker. 

Lutra: Staande afspraak is dat de financiële baten en lasten voor de uitgave van Lutra gelijk zijn; als 

dit baten zouden achterblijven kan aanvraag worden ingediend bij de Stichting Publicatiefonds Lutra. 

 


