
Financieel Jaarverslag 2022 Natuurwacht Bommelerwaard 

In het jaar 2022 hebben er weer vele ontvangsten en uitgaven plaats gevonden bij de Natuurwacht 
Bommelerwaard. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste inkomsten/uitgaven. 

 

Als eindresultaat zijn we uit gekomen op een positieve bijdrage van €3.538,89. (2021 €2.190,86) 

Algemene kosten en inkomsten 

De inkomsten aan contributies €7.718,00, is bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2021 met een lichte 
stijging van 3,5%.  (in 2021 was de contributie bijdrage gestegen met 23% ten opzichte van 2020). Er is 
door 477 (460 in 2021) leden contributie betaald (drie wanbetalers zijn van de ledenlijst afgevoerd). Op 
31 dec 2022 zijn er 473 leden.  

Via de Rabobank Clubsupport is er € 616,17 ontvangen. Via deze actie ontvangt de Natuurwacht 
Bommelerwaard al jaren een mooi bedrag. 

De kosten voor het magazine “Natuurlijk Bommelerwaard” zijn hoger uitgevallen vanwege het gratis 
verspreiden onder alle bewoners van Alem. De advertentie- inkomsten waren hoger ingeschat.  

Er zijn geen onvoorziene algemene kosten gemaakt, ook zijn er geen notariële kosten gemaakt. 

De verwachte kosten van de lezingen zijn wat achtergebleven, de inkomsten zijn hoger. 

Behoud, bescherming en verbetering natuur en landschap 

De uitgaven voor behoud, bescherming en verbetering van natuur en landschap zijn duidelijk lager dan  
wat er was begroot door aanpassing in de werkzaamheden vanwege Covid19. Er zijn een aantal 
gereedschappen aangeschaft o.a. accu heggenschaar, 2 kettingzagen, 2 ladders. Ook een aantal extra 
algemene veiligheidsartikelen, veiligheidsbrillen, veiligheids-hesjes en helmen  

De marterwerkgroep heeft één wild camera met toebehoren gekocht.  

De akkerwerkgroep heeft in 2022 de telvergoeding van 2021 ontvangen. De telvergoeding van 2022 is wel 
bekent (€540,-) maar is nog niet ontvangen. (in de begroting was uitgegaan van de ontvangsten van 2021 
en 2022)  

 

Uitgeverij, Voorlichting en PR  

Er is voor € 445,- aan inkomsten binnen gekomen door de verkoop van het boek ‘Bommelerwaard 
Natuurlijk’ (uitgave 2015). Er zijn geen inkomsten voor het boek  “Ontdekken is genieten” ontvangen.  

 Op dit moment zijn er nog 45 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 9 vlinderbakken voor het project  “Vlinders in de klas” verzorgd  (5 
verschillende scholen),  (er waren er 10 begroot). 

Er is in 2022 één nieuwsbrief gemaakt; in de begroting was uitgegaan van drie. 

Steenuilenwerkgroep  

Deze werkgroep heeft een bedrag van €625,- aan donaties/sponsoring ontvangen.  De kosten waren 
€632,- (beide hoger dan begroot). De materiaal kosten zijn erg gestegen.  Stg Landschapsbeheer 



Gelderland subsidieert sinds 2022 elke nieuwe steenuilenkast met € 30,- (met een max van 10 kasten per 
jaar) er is dit jaar voor 10 kasten gebruik van gemaakt. Dit geeft een verklaring voor de hogere inkomsten 
voor de steenuilenkasten. 

 

Balans 

Het eigen vermogen van de Natuurwacht Bommelerwaard is gestegen van € 29.766,20  naar € 33.305,09 

Dit eigen vermogen heeft nu een reservering voor de vogelatlas die in 2025 zal worden uitgebracht. 

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 2023 

Penningmeester Natuurwacht Bommelerwaard. 

 


