
Financieel Jaarverslag 2018 Natuurwacht Bommelerwaard 

In het jaar 2018 hebben er weer vele ontvangsten en uitgaven plaats gevonden bij de Natuurwacht 
Bommelerwaard. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste inkomsten/uitgaven. 

Algemene kosten en inkomsten 

De inkomsten aan contributies zijn met 18% flink gestegen ten opzichte van 2017. Er is door 269 (246 
in 2017) leden contributie betaald.  

Via de Rabobank “Spek je kas” actie is er € 389,00 ontvangen. Er is ook nog € 200,00 ontvangen i.v.m. 
het geven van lezingen en excursies.  

De kosten voor het vrijwilligers uitje zijn meegevallen. De kosten van het magazine zijn hoger 
geworden dan we hadden begroot. Dat komt o.a. omdat er vergeten was dat er enveloppen gekocht 
moesten worden voor het versturen. Ook zijn er meer leden bijgekomen waarbij het magazine 
verstuurd moet worden i.p.v. door leden te kunnen worden afgeleverd ( €318,34 porto kosten 
magazine). De totale algemene en diverse kosten en inkomsten komt op een positief bedrag van 
€531,- 

Behoud, bescherming en verbetering 

De uitgaven voor behoud, bescherming en verbetering van natuur en landschap zijn hoger dan wat er 
in de begroting stond, maar er zijn ook inkomsten die tegenover deze kosten staan die speciaal waren. 
Als er gekeken wordt met deze bijzonder uitgaves/inkomsten zijn er minder kosten geweest dan er in 
de begroting stond. 

In de Kloosterwiel zijn infoborden geplaats en bruggetjes vervangen. Deze kosten € 1.457,- zijn volledig 
vergoed door de gemeente Zaltbommel. 

Dit jaar is er een aanhangwagen gekocht voor het vervoeren van o.a. gereedschap wat gebruikt wordt 
voor de werkzaamheden in de diverse onderhoudsgebieden. Deze is volledig als kosten genomen        
(€ 850,-). 

De laatste afschrijvingskosten zijn dit jaar genomen. Er zijn nu geen gereedschappen meer in de balans 
die nog afgeschreven moeten worden. Het doel is ook om in de toekomst al het gereedschap niet 
meer te activeren (dit betekent dat alles als kosten wordt genomen in het jaar van aanschaf)  

Jubileumboek/uitgeverij 

Er is voor € 650,- aan inkomsten binnen gekomen door de verkoop van het jubileumboek 
‘Bommelerwaard Natuurlijk’. Op dit moment zijn er nog ongeveer 160 boeken op voorraad.  Alle 
kosten voor dit boek zijn in 2016 al genomen. 

Steenuilenwerkgroep  

Deze werkgroep heeft een lager bedrag aan donatie/sponsoring ontvangen dan verwacht.  De kosten 
zijn wel hoger dan begroot omdat er een goede ladder moest worden aangeschaft voor het 
controleren van de nestkasten. Er is een mindering op de reserve van € 407,00. In totaal is de reserve 
nu € 800,50. 

 

Balans 

Het eigen vermogen van de Natuurwacht Bommelerwaard is gedaald van € 27.460,17 naar € 25.047,12 



Dit eigen vermogen heeft een onderverdeling in 3 delen:  
Algemene reserve € 15.216,01 
Natuur en Landschap; voorlichting en public relations € 9.030,61 
Steenuilenwerkgroep € 800,50. 

Begroting 2019 

Het bestuur heeft als doel om het eigen vermogen te verlagen, er wordt gekeken welke mogelijkheden 
er zijn. 

De algemene kosten zullen zo veel mogelijk beperkt blijven, alhoewel er al wel een voorziening van   
€ 5.300 staat t.b.v. het jubileumjaar (een boekje met natuurverhalen en een fototentoonstelling). 
Dit bedrag staat op dit moment als uitgave voor voorlichting en public relations. 

Het onderhoud en beheer van onder andere de Kloosterwiel en de Heemtuin en Kruidentuin kosten 
geld en zullen, als de inkomsten niet meevallen, de algemene reserve verlagen. Er zullen ook uitgaves 
zijn voor de opleiding en veiligheidskleding van de kettingzaag vrijwilligers. Er zijn plannen voor een 
bijenhotel in de Kruidentuin en een schapen/lammeren verblijf in de Heemtuin (begroting € 2.650,-). 

De belangrijkste uitgaves worden beschreven in het Jaarplan 2019. Gezien de hoogte van het eigen 
vermogen zijn deze uitgaven financieel allemaal mogelijk. 

 

Namens het bestuur,  

Lot Tönis 

23 Februari 2018 

Penningmeester Natuurwacht Bommelerwaard. 

 


