Financieel Jaarverslag 2016 Natuurwacht Bommelerwaard
In het jaar 2016 zijn er weer vele ontvangsten en uitgaven plaats gevonden bij de Natuurwacht
Bommelerwaard.
Jubileum boek/uitgeverij
Het jubileumboek Bommelerwaard natuurlijk! heeft een herdruk gehad. Het aantal gedrukte boeken
nu in totaal 1520 stuks (920 eerste druk) waarvan op dit moment nog 304 op voorraad zijn. In 2015
was de reserve die voortkwam uit het jubileumboek € 11.067,41; dit is verlaagd naar € 8.869,90. Deze
reserve is onderdeel van het eigen vermogen en gereserveerd voor doelstelling 3 “natuur en
landschap; voorlichting en public relations.” In 2017 zal er nog steeds extra aandacht zijn om nog zo
veel mogelijk boeken te verkopen.
Behoud, bescherming en verbetering
De uitgaven voor behoud, bescherming en verbetering zijn lager dan de verwachte begroting.
De kosten van de Kloosterwiel waren hoger dan de ontvangen inkomsten van de gemeente
Zaltbommel. Een aantal van deze kosten komen niet elk jaar terug. Het onderhoudscontract tussen
Natuurwacht Bommelerwaard en de gemeente Zaltbommel is weer verlengd met 5 jaar en een kleine
verhoging van de bijdrage is ook gehonoreerd (van € 1.270,00 naar €1.500,00)
De afschrijvingskosten (€ 88,95) voor gereedschap staan onder diversen. Dit jaar zijn er geen extra
items aangeschaft
Steenuilenwerkgroep
Deze werkgroep is in 2017 volledig geïntegreerd in de Natuurwacht Bommelerwaard. De reserve van
de werkgroep blijft beschikbaar voor deze werkgroep. Deze is iets verlaagd in 2016, van € 1.199,45
naar €1.021,12.
Algemene kosten en inkomsten
De inkomsten aan contributies zijn bijna gelijk gebleven; er is door 199 leden contributie betaald. De
giften/donaties waren dit jaar hoog door met name een gift van €8.000,00 hetgeen de opbrengst was
van een veiling van het eerste zuiglam. Via de Rabobank Bommelerwaard, spek je clubkas, is een mooi
bedrag binnen gekomen van € 367,26, met dank aan de Rabobank stemmers. Er zijn een paar kosten
gemaakt dit niet waren gebudgetteerd, maar waar wel genoeg inkomsten en reserves voor waren.
Onder andere de website heeft een ingrijpende update ondergaan en er is een nieuwe folder gemaakt.
De Bank kosten zijn nog steeds hoog maar er zijn 2 rekeningen opgeheven. De kosten zijn hiermee
onder controle; alleen blijkt de bank steeds hogere kosten in rekening te brengen en helaas geldt voor
iedereen dat de hoogte van de rente niet zorgt voor een opbrengst.

Balans
Het eigen vermogen van Natuurwacht Bommelerwaard is gestegen van € 21.819,61 naar € 25.737,11.
Dit eigen vermogen heeft een onderverdeling in 3 delen:
Algemene reserve € 15.847,09
Natuur en Landschap; voorlichting en public relations € 8.868,90 en
Steenuilenwerkgroep € 1.021,12
Begroting
Het bestuur heeft als doel om het eigen vermogen te verlagen door een project op te starten. Er is nog
niet besloten wat dit project zal zijn, maar heeft als doel Voorlichting en Public relations.
De algemene kosten zullen zo veel mogelijk beperkt blijven. Wel is er besloten om de nieuwsbrief te
vervangen door een magazine, dat 2 keer per jaar uit gaat komen. De kosten zullen hierdoor slechts
ongeveer € 500,00 stijgen.
Het onderhoud en beheer kost geld en zal als de inkomsten niet meevallen, de algemene reserve
verlagen.
Op dit moment heeft het bestuur geen bijzondere uitgaven staan in het beleidsuitvoeringsplan 2017,
maar gezien de hoogte van het eigen vermogen is dit financieel wel mogelijk.
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