
Financieel verslag 2021 Natuur- en VogelWerkgroep Krimpenerwaard 

Balans per 31 december 

 2021  2020    2021  2020 

          Materiële vaste activa 8.710  4.287   Eigen vermogen 44.699  43.962 
      Resultaat boekjaar 258  737 
Vorderingen 359  7.000       
      Reserveringen 14.861  17.263 
Liquide middelen 51.043  50.675   Kortlopende schulden 294  - 
          
           60.112  61.962    60.112  61.962 
          
 

Toelichting op de balans 

Materiële activa 

Onder materiële vaste activa zijn de bezittingen van de vereniging opgenomen. Het gaat hierbij om 

gereedschappen, camera’s, registratieapparatuur en de in 2021 opgeknapte aanhanger. Bij aanschaf komen 

de kosten op de balans, en deze kosten komen vervolgens als afschrijvingskosten verdeeld over vijf jaar in 

het resultaat. In 2021 is € 5.385 besteed aan de aanhanger, verder is niet geïnvesteerd in nieuwe activa. 

Vorderingen 

Dit betreft nog te ontvangen contributie. 

Liquide middelen 

Het saldo van de bankrekeningen. 

Eigen vermogen en resultaat boekjaar 

Het totaal is het kapitaal van de vereniging, dat is ontstaan uit positieve resultaten uit het verleden. 

Reserveringen 

Voor een aantal projecten is geld gereserveerd voor toekomstige uitgaven. 

 2021  2020 

    Graslandvlinder project 10.265  12.588 
Knotploeg Krimpen 2.334  2.334 
Knotploeg Oost 1.749  1.749 
Torenvalk project 513  592 
    
     14.861  17.263 
    
 

Kortlopende schulden 

Dit zijn kosten die pas gedeclareerd worden in het volgende jaar, maar die wel bij 2021 horen, te betalen 

facturen en contributie die in 2021 is ontvangen voor 2022.  

  



Resultatenrekening over        
 2021  2020 

         werkelijk  begroting  Verschil  Werkelijk 
        
Opbrengsten        
Contributies 14.047  14.500  -453  14.734 
Advertenties 1.506  1.500  6  1.537 
Extra giften 3.080  7.500  -4.420  - 
Werkzaamheden 175  -  175  2.665 
Subsidies en sponsoring 530  3.360  -2.830  11.982 
        
        Totaal opbrengsten 19.338  26.860    30.918 
        
        
Kosten        
Algemene kosten 2.026  4.894  2.868  4.385 
Afschrijvingskosten 935  756  -179  955 
Waardvogel 11.318  11.040  -278  10.569 
        
Werkgroepen        
Vogels 3.459  2.850  -609  3.580 
Vlinders en libellen 975  2.460  1.485  7.000 
Planten -  250  250  - 
Landschapsonderhoud 800  1.150  350  267 
Water -  -  -  2.500 
Jeugd -  250  250  - 
Knotploeg Krimpen 132  -  -132  925 
Knotploeg Oost -565  -  565  - 
        
         19.080  23.650    30.181 
        
        Resultaat boekjaar 258  3.210  -2.952  737 
        
 

Het jaar is afgesloten met een beperkt positief resultaat van € 258 terwijl in het jaar weinig activiteiten 

hebben plaatsgevonden. In 2021 zijn de opbrengsten lager dan ten opzichte van de begroting, maar door 

de weinige activiteiten zijn ook de kosten beperkt gebleven. In de begroting werd een positief resultaat van 

€ 3.210 verwacht, ten opzichte van deze begroting is het resultaat € 2.952 lager. Ook ten opzichte van het 

jaar 2020 is het resultaat lager, met name veroorzaakt door lagere opbrengsten. Het achterblijven van deze 

opbrengsten is gecompenseerd door met name de lagere algemene kosten.  

De grootste kostenpost is de uitgave van de Waardvogel, maar dit is ook het belangrijkste orgaan voor de 

vereniging. Ook in het volgende jaar zal het tijdschrift weer vijf keer verschijnen.  



Begroting  
 2022 

  Opbrengsten  
Contributies 16.994 
Advertenties 1.500 
Overige opbrengsten 3.000 
  
  Totaal opbrengsten 21.494 
  
  
Kosten  
Algemene kosten 5.477 
Afschrijvingskosten 1.292 
Waardvogel 12.000 
  
Werkgroepen  
Vogels   975 
Vlinders en libellen 200 
Planten 200 
Landschapsonderhoud 850 
Water 200 
Jeugd 500 
Ruimtelijke ordening 200 
Knotploeg Krimpen 200 
Knotploeg Oost 200 
  
   21.494 
  
  Resultaat boekjaar - 
  
 

Toelichting op de begroting 

Contributies 

Ook de NVWK heeft te maken met een stijging van de kosten, als voorbeeld zullen de kosten van de 

Waardvogel stijgen door een stijging van de papierkosten. In de vergadering van 2021 is al gesproken over 

een verhoging van de contributie. Die verhoging, voor het eerst sinds zes jaar, lijkt ons nu noodzakelijk. Het 

individueel lidmaatschap stijgt van € 17,00 per jaar naar € 20,00. Het gezinslidmaatschap stijgt van € 22,00 

naar € 25,00 per jaar, maar de contributie voor het jeugdlidmaatschap houden we op € 5,00. 

Advertenties 

Voor de advertentieopbrengsten verwachten we geen stijging ten opzichte van 2021. De tarieven voor de 

advertenties zijn in de begroting niet aangepast. 

Overige opbrengsten 

Het bedrag bij overige opbrengsten is als sluitpost opgenomen om de begroting in evenwicht te brengen. 

Deze opbrengsten bestaan uit extra giften van leden, die we jaarlijks ontvangen, maar ook uit bijdragen als 

de clubactie van de Rabobank. 

Algemene kosten 

De hoogte van de algemene kosten is gebaseerd op de uitgaven van 2021. 



Afschrijvingskosten 

Deze zijn gebaseerd op de huidige inventaris. Voor dit jaar zijn geen nieuwe investeringen begroot, behalve 

voor de vervanging van de gestolen motorkettingzagen. 

Waardvogel 

Met name door stijgende papierprijzen zullen de kosten voor de Waardvogel toenemen. Onze huidige 

leverancier heeft een scherpe offerte afgegeven, zodat de toename van de kosten vooralsnog beperkt blijft. 

Werkgroepen 

De werkgroepen hebben doorgegeven welke kosten zij verwachten uit te geven.   

NVWK 60 jaar 

In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten voor het 60-jarig jubileum. Deze kosten kunnen 

leiden tot een negatief resultaat, maar het kapitaal van de vereniging is voldoende om het negatief 

resultaat op te vangen. 


