
Toelichting begroting 2010 Vereniging 
 
Algemeen 
De begroting van de Vereniging vertoont zoals alle voorgaande jaren een negatief resultaat. 
De oorzaak hiervan is dat de algemene kosten van personeel, huisvesting en organisatiekosten 
de baten uit vnl. contributies sterk overstijgen. Het tekort is wat groter dan in 2009 en dat 
komt omdat de algemene kosten verder zijn gestegen. Het tekort van de vereniging wordt 
grotendeels opgevangen door het positieve resultaat van de Steunstichting. 
De geconsolideerde begroting laat een bescheiden tekort zien. De oorzaak hiervan is dat de 
kosten rond de verhuizing erg hoog zijn. Tijdelijke kosten zoals de verhuiskosten, de nieuwe 
inrichting, doorlopende huur van het kantoorpand in Arnhem en de extra reiskosten zetten de 
begroting onder druk. De verwachting is dat dit tekort een tijdelijk karakter heeft. 
Hierna volgt een toelichting op de ontwikkelingen t.a.v. de verschillende begrotingsposten. 
 
KOSTEN 
 
Personeel 
De kosten voor personeel van de vereniging is een doorbelasting van 10% van de totale 
personeelskosten van de stichting. De stichting verzorgt het secretariaat, communicatie, 
databeheer en directievoering voor de vereniging. De stijging t.o.v. 2009 wordt vooral 
veroorzaakt door de extra kosten voor tijdelijke contracten met provinciaal coördinatoren van 
het zoogdieratlasproject. Een beperkt deel bestaat uit een loonkostenstijging en de extra 
reiskosten Arnhem - Nijmegen voor de medewerkers. 
 
Huisvesting 
Het kantoor van de vereniging verhuist begin 2010 naar Nijmegen. De huurlasten zijn hier 
hoger. Ook zijn er met de inrichting kosten gemoeid. Het huurcontract voor het huidige 
kantoor in Arnhem loopt nog door omdat er nog geen nieuwe huurder voor het pand is 
gevonden. Hierdoor zijn de huisvestingskosten hoger. Het totaalbedrag is een doorbelasting 
van 10% van de kosten van de stichting. 
 
Organisatiekosten 
Ook hier betreft het een doorbelasting van 10% van de kosten van de stichting. De 
kostenstijging wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten kantoorinventaris, hogere 
contributie VOFF, meer druk en kopieerkosten en kantoorbenodigdheden. 
 
Winkel 
In 2010 krijgt de vereniging een nieuw webwinkel. De ontwikkelkosten drukken op deze post. 
Ook verschijnen er een aantal boeken zoals de Veldgids van de Zoogdieren van Europa en 
monografieën over het wild zwijn en de steenmarter die t.b.v. de winkel worden aangekocht.  
 
Activiteiten leden 
Deze post bestaat uit Kosten werkgroepen en kosten ALV’s. 
Werkgroepen kunnen ondersteuning krijgen in de bestuurskosten. Dit is een vast bedrag van 
250 euro per werkgroep. De Veldwerkgroep ontvangt een bijdrage van 2500 euro voor het 
beheer van de vallen en andere materialen. De VLEN krijgt afgerond 1000 euro voor het 
beheer van de website Vleermuis.net. 
Voor de organisatie van de Landelijke Zoogdierdag en de daaraan gekoppelde ALV in het 
voorjaar en de organisatie van de najaars ALV is een bedrag opgenomen van 4000 euro. 
 



Tijdschriften en websites 
Hoewel de oplages voor beide tijdschriften in 2010 zullen stijgen als gevolg van een groei van 
het aantal leden/abonnementen zullen de kosten voor het uitbrengen van beide tijdschriften 
naar verwachting nauwelijks stijgen. Tegenover deze kosten staan ook inkomsten. Zo wordt 
het tijdschrift Lutra geheel betaald uit de abonnementsgelden. 
 
Overige kosten 
Dit betreft in feite een post onvoorzien. 
 
BATEN 
 
Contributies 
Het aantal leden is in 2009 gestegen naar bijna 2000. Ook in 2010 zal de vereniging zich  
inspannen om het ledenaantal verder te vergroten door in te zetten op meer naambekendheid 
en gerichte ledenwerving. Ook heeft de ALV besloten tot een contributieverhoging. Groei van 
het ledenaantal en meer contributie inkomsten zorgen voor een verhoging van de baten. 
 
Abonnementen 
Dit betreft hoofdzakelijk leden van onze Vlaamse zusterorganisatie de Zoogdierenwerkgroep 
van Natuurpunt met wie wij samen het tijdschrift Zoogdier uitgeven. Het aantal 
abonnementen neemt nog steeds toe en samen met de contributieverhoging voor de leden 
gaan ook de kosten voor de abonnementen omhoog. 
 
Giften 
In ieder nummer van Zoogdier wordt aan de leden verzocht om een bijdrage voor een 
concreet zoogdierproject over te maken. Deze werkwijze wordt gecontinueerd om bescheiden 
initiatieven van leden/werkgroepen m.b.t. zoogdieronderzoek en of bescherming te kunnen 
ondersteunen. 
 
Verkoop 
In 2010 komt een webwinkel beschikbaar. Deze digitale winkel moet de mogelijkheid om 
producten van de vereniging te kopen vergemakkelijken. Ook komen er in het planjaar enkele 
nieuwe boeken (Veldgids en monografieën wild zwijn en steenmarter) uit die via de 
webwinkel worden verkocht. 
 
Sponsoring 
De meeste sponsoring en fondsenwerving door de vereniging is project gerelateerd. Het gaat 
hier om aanzienlijke bedragen voor projecten als de Zoogdieratlas of Het Jaar van…… De 
baten voor deze projecten worden verwerkt in de projectbegrotingen van de stichting en niet 
opgenomen in de begroting van de vereniging.  
De hier opgenomen sponsoropbrengst heeft te maken met algemene bedragen die aan de 
vereniging beschikbaar worden gesteld. Het verhogen van deze bijdrage heeft geen prioriteit 
omdat het werven van bijdragen voor concrete projecten heel arbeidsintensief is en meer 
resultaat heeft. 


