Financieel Jaarverslag 2017 Natuurwacht Bommelerwaard
In het jaar 2017 hebben er weer vele ontvangsten en uitgaven plaats gevonden bij de Natuurwacht
Bommelerwaard. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste inkomsten/uitgaven.
Jubileumboek/uitgeverij
Er is voor €1.930,00 aan inkomsten binnen gekomen voor het jubileumboek “Bommelerwaard
natuurlijk”. Op dit moment zijn er nog 215 op voorraad. Alle kosten voor dit boek zijn in 2016 al
genomen.
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 de inkomsten zijn ook hoger dan begroot. Voor dit onderdeel was een
netto uitgave van €2.000,- begroot; dit is een uitgave van € 1.472,00 geworden. De hogere inkomsten
en uitgaven kwamen door de buxushaag in de Kruidentuin die vervangen is door een Ilex haag
(buxusmot bestendig) en het vervangen van een bruggetje in de Kloosterwiel; de inkomsten kwamen
van de Gemeente Zaltbommel.
Er is ook wat gereedschap gekocht, deze zijn als kosten meegenomen in het exploitatieoverzicht.
De afschrijvingskosten (€ 88,95) voor gereedschap staan onder diversen. Dit jaar zijn er geen extra
items aangeschaft, die zijn geactiveerd.
Steenuilenwerkgroep
Deze werkgroep heeft een hoger bedrag als donatie/sponsoring ontvangen dan verwacht, dit komt
onder andere doordat er nieuwe steenuilenkasten zijn geplaatst. Er is een extra reserve van €186,00;
in totaal is de reserve nu €1.207,34.
Algemene kosten en inkomsten
De inkomsten aan contributies zijn met 39% flink gestegen ten opzichte van 2016; er is door 226 (199
in 2016) leden contributie betaald. De giften/donaties waren dit jaar €750,00, hetgeen een mooi
bedrag is. Deze bedragen zijn binnen gekomen als donaties voor lezingen en/of natuurwandelingen.
De inkomsten zijn lager dan vorig jaar, maar vorig jaar was er sprake van een eenmalige gift van
€8.000,00. Via de actie van de Rabobank Bommelerwaard ‘Spek je clubkas’ is een mooi bedrag binnen
gekomen van €517.86 met dank aan de Rabobank stemmers (vorig jaar € 367,26). Overige kosten zijn
conform budget.
De bankkosten zijn verlaagd, dit komt door het opheffen van een tweetal rekeningen.
Balans
Het eigen vermogen van de Natuurwacht Bommelerwaard is gestegen van € 25.737,11 naar
€27.460,17.
Dit eigen vermogen heeft een onderverdeling in 3 delen:
Algemene reserve € 16.063,71
Natuur en Landschap; voorlichting en public relations €10.189,12 en
Steenuilenwerkgroep € 1.207,34

Begroting
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, met uitzondering dat er een uitje voor de
vrijwilligers van de Natuurwacht georganiseerd wordt (juni 2018), waarvoor een budget van € 1.250,is gereserveerd.
Het onderhoud en beheer van onder andere de Kloosterwiel en de Heemtuin en Kruidentuin kosten
geld en zal, als de inkomsten niet meevallen, de algemene reserve verlagen. Er zal een aanhangwagen
gekocht worden die in de kosten zal komen.
Op dit moment heeft het bestuur het idee om een herdruk / herziende landschapswandeling boekje te
maken ; (budget € 1.250,-)
De belangrijkste uitgaves worden beschreven in het Jaarplan 2018. Gezien de hoogte van het eigen
vermogen zijn deze uitgaven financieel allemaal mogelijk.
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