
Financieel Jaarverslag 2021 Natuurwacht Bommelerwaard 

In het jaar 2021 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 (€7.455,00)  zijn met bijna 23% flink gestegen ten opzichte van 2020 (in 
2020 was de contributie bijdrage gestegen met 22% ten opzichte van 2019). Er is door 460 (389 in 2020) 
leden contributie betaald (vijf wanbetalers zijn van de ledenlijst afgevoerd). Op 31 dec 2021 waren er 450 
leden.  

Via de Rabobank Clubsupport is er € 619,77 ontvangen. Via deze actie ontvangt de Natuurwacht 
Bommelerwaard al  jaren een mooi bedrag,  er is wel grote variatie in het bedrag.  Er is ook nog € 1.000,00 
ontvangen (legaat van oud lid), dit bedrag is zoals de wens was besteed aan gereedschap voor het 
onderhoud in de heemtuin en kruidentuin. 

Als eindresultaat zijn we uit gekomen op een positieve bijdrage van €2.190,86. 

Behoud, bescherming en verbetering natuur en landschap 

De uitgaven voor behoud, bescherming en verbetering van natuur en landschap zijn vergelijkbaar met wat 
er in de begroting staat. De uitgaves waren wel anders, er is minder uitgegeven aan de werkdagen. Dit 
komt onder andere omdat er vanwege Covid19 minder werkdagen door de werkgroep Landschapsbeheer 
zijn georganiseerd. Er zijn een aantal gereedschappen aangeschaft, onder andere snoeischaren, 
takkenscharen en pakhaken. Een bosmaaier is aangeschaft om aan de randen van de schapenwei  de 
brandnetels en bramen te verwijderen. Deze is aangeschaft met  een legaat van een lid. 

De marterwerkgroep heeft  2 wildcamera’s met toebehoren aangeschaft en de patrijswerkgroep een 
telescoop. De patrijswerkgroep is in 2022 een onderdeel van de akkervogelwerkgroep geworden. 

Het project biodiversiteit is niet van de grond gekomen en er zijn hiervoor dus ook geen kosten gemaakt. 

De inkomsten van het gekapte elzenhout wat verkocht kon worden vanwege het verbeteren van de 
biodiversiteit in het elzenbos was €1.165,00, flink meer dan begroot.   

 

Uitgeverij, Voorlichting en PR  

Er is voor € 768,- aan inkomsten binnen gekomen door de verkoop van het boek ‘Bommelerwaard 
Natuurlijk’ (uitgave 2015) en “Ontdekken is genieten”.  Op dit moment zijn er nog 89 boeken 
“Bommelerwaard Natuurlijk” op voorraad.  Alle kosten voor dit boek zijn in 2016 al genomen.  Van het 
boek “Ontdekken is Genieten” zijn nog 33 exemplaren op voorraad. 

De vlinderwerkgroep heeft slechts 2 vlinderbakken voor het project  “Vlinders in de klas” verzorgd (op één 
school), de andere zijn geannuleerd i.v.m. Covid19.   

Er zijn in 2021 vijf nieuwsbrieven gemaakt; twee voor de Heemtuin, twee voor de Kloosterwiel en één 
voor de Marterwerkgroep. 

Steenuilenwerkgroep  

Deze werkgroep heeft een bedrag van €385 aan donaties/sponsoring ontvangen.  De kosten waren €458,- 
(beide hoger dan begroot). 



 

Balans 

Het eigen vermogen van de Natuurwacht Bommelerwaard is gestegen van € 27.575,34 naar € 29.766,20 

Dit eigen vermogen was in voorgaande jaren verdeeld in drie delen maar is nu samengebracht tot een 
groep. 

De bestedingen van het eigen vermogen heeft in zijn geheel hetzelfde doel, namelijk het realiseren van de 
doelstellingen van de Natuurwacht Bommelerwaard. 
 

 

Namens het bestuur,  

Lot Tönis 

20 januari 2022 

Penningmeester Natuurwacht Bommelerwaard. 

 


