
Financieel Jaarverslag 2020 Natuurwacht Bommelerwaard 

In het jaar 2020 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 23% flink gestegen ten opzichte van 2019 (in 2019 was de 
contributie bijdrage gestegen met 22% ten opzichte van 2018). Er is door 389 (331 in 2019) leden 
contributie betaald. (acht wanbetalers zijn van de ledenlijst afgevoerd). Op dit moment zijn er 402 leden, 
naar aanleiding van het boek “Ontdekken is genieten” zijn er vele nieuwe leden bijgekomen. 

Via de Rabobank Clubsupport is er € 1.262,19 ontvangen. Er is ook nog € 720,00 ontvangen i.v.m.  de 
patrijzentellingen. 

De kosten van het magazine zijn iets hoger dan  begroot. Dit komt door de toename van het aantal leden. 

Als eindresultaat zijn we uit gekomen op een positieve bijdrage van €4.465,47. 

Behoud, bescherming en verbetering 

De uitgaven voor behoud, bescherming en verbetering van natuur en landschap zijn iets lager dan wat er 
in de begroting staat, dit komt omdat er in het voorjaar vanwege Covid19 minder werkdagen door de 
werkgroep Landschapsbeheer zijn georganiseerd. In de heemtuin is er wel een afrastering met bloemen 
gekomen.  Er zijn ook 20 klapstoeltjes aangeschaft voor tijdens de pauze. 

De marterwerkgroep heeft  2 wildcamera’s met toebehoren aangeschaft. 

 

Jubileumboek/uitgeverij 

Er is voor € 262,50 aan inkomsten binnen gekomen door de verkoop van het boek ‘Bommelerwaard 
Natuurlijk’ (uitgave 2015). Op dit moment zijn er nog ongeveer 95 boeken op voorraad.  Alle kosten voor 
dit boek zijn in 2016 al genomen. 

De begrote kosten voor het jubileumjaar zijn niet allemaal uitgegeven omdat o.a. de biodiversiteitsdag 
niet door is gegaan.  

De sponsorgelden en inkomsten voor het uitgebrachte boek “Ontdekken is genieten” zijn veel hoger  dan 
verwacht, hetgeen betekende dat de uitgaven voor het jubileumjaar zijn gecompenseerd door de 
inkomsten. 

De vlinderwerkgroep heeft slechts 1 vlinderbak voor het project  “Vlinders in de klas” verzorgd, de andere 
zijn geannuleerd i.v.m.  Covid19.  De kosten van 2 bakken voor 2021 zijn al betaald en staan als kosten 
vermeld in 2020.  

Er zijn in 2020 vier nieuwsbrieven gemaakt; twee voor de Heemtuin, één over de bescherming van de 
kamsalamander en één voor de Kloosterwiel. 

Steenuilenwerkgroep  

Deze werkgroep heeft een bedrag van €407,50 aan donaties/sponsoring ontvangen.  De kosten zijn 
aanmerkelijk lager dan begroot. Er is een meerdering op de reserve van € 327,09. In totaal is de reserve 
nu € 727,20. 

 



 

Balans 

Het eigen vermogen van de Natuurwacht Bommelerwaard is gestegen van € 23.625,74 naar € 27.575,34 

Dit eigen vermogen heeft een onderverdeling in drie delen:  
Algemene reserve; € 17.696,58 
Natuur en Landschap; voorlichting en public relations; € 9.152,56                                       
Steenuilenwerkgroep; € 727,20 

 

Namens het bestuur,  

Lot Tönis 

8 februari 2021 

Penningmeester Natuurwacht Bommelerwaard. 

 


