Begroting 2021
De begroting is samengesteld op de plannen van de betreffende groepen en gerealiseerde resultaten
over voorgaand jaar.

Begroting
contributie

Inkomsten

Uitgaven

2021

2021

15.500

rente
rente Dineke Sluijters Vogelfonds
donaties - giften

1.000

algemene kosten

3.240

ledenadministratie
subtotaal Bestuur

500
16.500

verenigingsblad Korhaan

8.100

promoshop

100

subtotaal Communicatie

100

jaarlijkse bijdrage(n) aan roofvogelgroep
broedvogelinventarisatie

3.740

8.100
200

1.100

groep ijsvogels

130

groep nestkasten

675

groep roofvogels
groep vogelringstation
groep weidevogelbescherming
groep zwaluwen
subtotaal Onderzoek en bescherming

300
1.100

cursus (vogelherkenning / vogeldeterminatie)

1.305
500

excursies binnenland
excursies buitenland
ledenavonden

1.500

fotografie

300

Infoschuur (huur)

3.300

subtotaal Activiteiten

5.600

subtotaal Groepen

17.700

resultaat
Totaal resultatenrekening

18.745
-1.045

17.700

17.700
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Toelichting inkomsten.
Contributies: gebaseerd op de huidige contributie vermeerderd met circa 50 nieuwe leden (cursisten).
Er zijn verder geen nieuwe leden toegevoegd, want jaarlijks zijn er ook opzeggingen etc.
Giften: gebaseerd op de huidige giften, maar in het kader van het voorzichtigheidsprincipe iets lager
gehouden.
Rente: De rentevergoeding van de banken blijft nihil, wordt (misschien zelfs wel negatief).
Toelichting uitgaven.
Algemene kosten: deze kosten zijn gespecificeerd. Over het geheel genomen blijven die gelijk, met
uitzondering van de ledenadministratie en de website. De kosten van de ledenadministratie betreffen
voornamelijk de inning van de contributie (porto en printkosten) en hogere kosten van de welkomstmap
door de toename van de nieuwe leden (vanuit cursusgroep).
Excursies binnenland en buitenland: het voornemen is dat er kostenneutraal wordt gewerkt en dat
betekent dat er geen winst (of verlies) op de excursie wordt gemaakt. Of de VWG nog een
buitenlandreis moet organiseren is de vraag (i.v.m. corona etc.)
Infoschuur: de jaarlijkse huur van de Infoschuur. De huidige huur bedraagt 3.300 euro, maar jaarlijks
vindt er een kostenomslag plaats en voorzichtigheidshalve wordt er van een hoger bedrag uitgegaan.
Korhaan: de kosten van het verenigingsblad blijven ongeveer hetzelfde. Er wordt verwacht dat er
enkele betaalde advertenties, die passen in ons beleid, kunnen worden opgenomen, die een
vergoeding met zich meebrengen.
Ledenavonden: deze kosten zijn altijd gespecificeerd en blijven nagenoeg gelijk aan andere jaren. De
vraag is of de avonden weer opgestart kunnen worden in 2021.
Nestkasten: er worden geen grote uitgaven verwacht.
Roofvogelwerkgroep: vorig jaar werd deze jaarlijkse bijdrage opgenomen onder een andere
kostenpost.
Vogelringstation: voorheen werd er alleen een jaarlijkse bijdrage gedaan, maar gebleken is dat de
deelnemers de grote uitgaven voor eigen rekening hebben gedaan. Het vogelringstation is echter
volwaardig onderdeel van de vereniging en daarom moeten deze uitgaven uit de exploitatiebegroting
komen.
Weidevogelbescherming: deze subgroep heeft € 1.680,- aan kosten begroot, maar die worden
volledig gecompenseerd met de bijdrage van de boeren.
Zwaluwenonderzoek: er worden geringe kosten verwacht.
Conclusie: het bestuur stelt voor om het verwachte exploitatieverlies te accepteren. Een deel van de
uitgaven is namelijk als incidenteel aan te merken (zie het vogelringstation). Wat ook wordt
meegewogen in dit voorstel is dat de praktijk uitwijst dat bepaalde inkomsten (zoals giften e
cursusinkomsten) hoger uitvallen en dat uitgaven vaak lager uitvallen dan begroot.
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