
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming

voor 's-Gravenhage en omstreken

RESULTAAT 2014

x Euro 1,--

LASTEN Resultaat Begroting Resultaat

2013 2014 2014

Kantoor

Huur Badhuisstraat 2.400         2.400         2.400           
Diverse kantoorkosten 1.611         2.000         1.871           
Declaraties/Repres. 1.539         1.750         1.852           
Subtotaal 5.550         6.150         6.123           

Leden

Ledenadmin./Contrib.kst./Jaarverg. 4.329         4.000         3.640           
Betaalde excursies 1.116         
Ledenwerving/PR 993            5.000         1.998           
Reservering jubileum 2011/2012 600            
Reservering jubileum 2016 1.500         1.500         1.500           
Subtotaal 8.537         10.500       7.138           

Media

Haagwinde drukkosten 7.020         7.250         6.824           
Hw. verzendkosten 7.764         8.250         7.847           
Hw. redaktie/journalistiek/layout 18.190       18.250       18.190         
Subtotaal Haagwinde 32.974      33.750      32.860        

Website 4.475         5.000         4.755           
Subtotaal 37.449       38.750       37.615         

Projecten en Procedures

Reservering projecten en procedures -             4.000         4.000           
Extra reservering proj. en proced. 4.000         6.500           
Subtotaal 4.000         4.000         10.500         

TOTAAL LASTEN 55.536       59.400       61.376         

BATEN

Contributies & donaties 51.047       48.000       49.713         
Legaten/Giften 8.600         8.602           
Subsidies jubileum 600            
Betaalde excursies 1.100         
Inkomsten Haagwinde 100              
Interest 3.233         3.000         2.695           
Overige baten 428            316              

TOTAAL BATEN 56.408       59.600       61.427         

RESULTAAT 871            + 200            + 51                +

Saldo uitgaven minus ontvangsten rechtstreeks ten laste van de 
  Reserve Projecten en Procedures (vóór toevoeging uit resultaat 2014) 4.108           —
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Algemene Vereniging voor Natuurbescherming

voor 's-Gravenhage en omstreken

          Balans per 31 december 2014

x Euro 1,= 31-12-2013 31-12-2014

A K T I V A

Kas 459 159

Bank

Rekeningen courant ING 1.935 1.828

Spaarrekeningen ING 104.518 108.001

Spaarrekening SNS 88.861 90.553

Depotbedrag PostNL 613 0

Vorderingen op korte termijn 2.289 3.530

198.675 204.071

P A S S I V A

Schulden op korte termijn 11.529 8.982

Reserve Gesubsieerde projecten 1.669 1.669

Reserve Projecten & procedures 23.045 29.437

Reserve Jubileum 2016 11.128 12.628

Resultaat boekjaar 871 51

Algemene reserve 150.433 151.304 151.304 151.355

198.675 204.071

Toelichting:

Vorderingen op korte termijn: Te ontvangen interest 2.688

Stichting Uitg. AVN 79

Te ontvangen subsidie Symposium biodiv. 400

Vooruitbetaalde kosten 363

Schulden op korte termijn: Haagwinde 8.391

Diverse kosten 376

Vooruitontvangen contributies 2015 215
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Overzicht van mutaties in de specifieke reserves in 2014 
 
Reserve Gesubsidieerde projecten         x € 1,- 

 Saldo 31-12-2013 1.669  
 Uitgaven  0 – 
  Ontvangsten 0 + 

 Saldo 31-12-2014 1.669  

 
Reserve Projecten en procedures 

 Saldo 31-12-2013 23.045  
 Uitgaven 9.728 – 
 Ontvangsten 5.620 + 
 Saldo vóór Toevoeging uit resultaat 2014 4.108 – 
 Toevoeging uit resultaat 2014 conform begroting 4.000 + 
 Voorgestelde extra toevoeging uit resultaat 2014 6.500 + 
 Saldo 31-12-2014 29.437  
    
 Specificatie projecten:   

     Groenwerkgroep Ockenrode   
 Uitgaven 46 – 
 Ontvangen vergoedingen 550 + 
 Saldo ontvangsten 504 + 
 P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren € 845 +   

     Digitalisering natuurfilms “Ooievaars natuurlijk”   
 Uitgaven: tweede oplage dvd’s 2.178 – 
 Ontvangen verkoopopbrengsten dvd’s 70 + 
 Saldo uitgaven 2.108 – 
 P.M. Saldo ontvangsten voorgaande jaren € 1.125 +   

     Landgoed Oosterbeek   
 Uitgaven 666 – 
 P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 107 –   

     Opleidingen vrijwilligers   
 Uitgaven 782 – 

     Symposium Biodiversiteit in de stad   
 Uitgaven zaalhuur en catering 2.528 – 
 Uitgaven inleiders 1.665 – 
 Uitgaven verslaglegging en publicatie  1.375 – 
 Diverse onkosten 488 – 
 Totaal uitgaven 6.056 – 
 Ontvangen subsidies (Fonds 1818, Gemeente DH, Dunea) 5.000 + 
 Saldo uitgaven 1.056 – 
 P.M. Saldo uitgaven voorgaande jaren € 187 –    
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TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS 2014 
 
Evenals de voorgaande jaren kon ook het boekjaar 2014 met een positief resultaat  
worden afgesloten. Wel gaven de ‘vaste’ inkomsten uit contributies en rente een 
voortgaande daling te zien. Dat het uiteindelijke resultaat positief bleef was in 
belangrijke mate te danken aan een ontvangen legaat  ad € 8.602, waar overigens in de 
begroting al rekening mee was gehouden. 
 
De uitgaven bleven nagenoeg geheel binnen de bedragen die voor de verschillende 
rubrieken waren begroot. Een beperkte overschrijding deed zich voor bij de post 
Declaraties/Representatie als gevolg van extra uitgaven in het kader van het afscheid 
van onze vorige voorzitter Frits Prillevitz. 
Ook de grootste kostenpost, de uitgave van ons verenigingsblad Haagwinde, kon binnen 
de begroting blijven. De kosten zijn opgebouwd uit € 6.824 drukkosten, € 7.847 
verzendkosten en € 18.190 kosten journalistiek en redactioneel werk en layout. Door 
een vermindering van de oplage kwamen de drukkosten iets lager uit dan in het vorige 
jaar. Voor de verzendkosten gold dit niet, als gevolg van de stijging van de posttarieven. 
Voorts is onder de rubriek Ledenwerving voor € 651 drukkosten geboekt voor extra 
exemplaren van Haagwinde die voor wervingsdoeleinden worden gebruikt. 
 
Aan de inkomstenkant toonden de ontvangen contributies en donaties een verdere 
daling ten opzichte van de voorafgaande jaren laten zien, maar bleven nog wel ruim 
boven  de begroting. Door veel leden werd wederom een extra bijdrage boven het 
minimum contributiebedrag overgemaakt, waarvoor wij graag nog eens onze 
erkentelijkheid uitspreken. De dalende tendens vindt dan ook in hoofdzaak haar oorzaak 
in het helaas nog steeds afnemende ledental. 
De rentebaten daalden ten opzichte van het voorgaande jaar door de lagere rentestand 
nog sterker dan verwacht en bleven beneden het bedrag van de begroting. 
Verkoop van historische zakatlassen en van de brochure Haags Binnenduinbos leverde 
€ 316 aan overige baten op.  Voorts werd, zoals al vermeld, een legaat van € 8.602 
ontvangen. 
 
Gezien het uiteindelijke goede resultaat stelt het bestuur voor de Reserve Projecten en 
Procedures, naast de reeds conform de begroting verwerkte toevoeging ad € 4.000, met 
een extra bedrag van € 6.500 ten laste van het resultaat over 2014  te verhogen. Deze 
Reserve komt hiermee – na mutaties van per saldo € 4.108 ten laste van deze reserve, 
die in de bijlage ´Overzicht mutaties specifieke voorzieningen´ nader zijn gespecificeerd 
– op € 29.437. Daarmee is deze reserve ruim gevuld en zullen, naar het zich op dit 
moment laat aanzien, de eerstkomende jaren geen verdere toevoegingen noodzakelijk 
zijn. 
 
De Algemene reserve neemt – na de voorgestelde extra toevoeging van € 6.500 aan de 
Reserve Projecten en Procedures – toe met het resterende batig saldo over het boekjaar 
2014 ad € 51 en komt daarmee op € 151.355. 
 
Zoals de balans te zien geeft, wordt het bedrag van de Algemene reserve, tezamen met 
de overige reserves, nagenoeg geheel aangehouden in de vorm van banktegoeden bij 
SNS-Bank (spaarrekening) en ING (rekeningen-courant en spaarrekeningen). 
 



De op de balans voorkomende Vorderingen op korte termijn en Schulden op korte 
termijn zijn inmiddels ontvangen, respectievelijk – voor zover van toepassing –  betaald. 
 
De cijfers van Stichting Uitgeverij AVN, die als uitgeefster van Haagwinde en andere 
publicaties van de vereniging fungeert, zijn evenals voorheen in de gepresenteerde 
cijfers geïncorporeerd. 
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