
 

 
 
 
 

JAARVERSLAG 2021 
en 
BEGROTING 2022  
 
 
 
 
 

 
 

  

 
afdeling Apeldoorn 



 

 Jaarverslag 2021 KNNV Apeldoorn  

2 

 
 
INHOUD 
 
 

     pagina 

 1. Verslag van het Bestuur  3 

 2. Verslag van de Ledenadministrateur  4 

 3. Verslag van de Activiteitencommissie  5 

 4. Verslag van de Promotiecommissie  6 

 5 Verslag van de Insectenwerkgroep  7 

 6. Verslag van de Paddenstoelenwerkgroep  8 

 7. Verslag van de Plantenwerkgroep  9 

 8. Verslag van de Vogelwerkgroep  10 

 9. Verslag van de Werkgroep Sprengen en Beken  11 

10. Financieel jaaroverzicht 2021  12 

11. Begroting 2022  15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto voorblad: 
sleedoornpage (foto: Gerrian Tacoma) 
 
 
 



 

 Jaarverslag 2021 KNNV Apeldoorn  

3 

1.  Verslag van het bestuur 
 
Het ledental van de afdeling Apeldoorn is in 2021 stabiel gebleven op 142 leden. Er hebben zich in 
afgelopen jaar 13 nieuwe leden aangemeld en er waren 13 beëindigingen.  
 
De kern van de activiteiten bij onze afdeling ligt vanouds bij de verschillende werkgroepen voor 
Planten, Insecten, Paddenstoelen, Vogels en Sprengen & Beken (multidisciplinair).  
Anders dan een jaar eerder, toen vanwege de pandemie geen evenementen en lezingen zijn 
georganiseerd, hebben we 2021 wel iets meer kunnen doen qua binnen- en buitenactiviteiten.  
In oktober hebben we met inachtneming van alle regels toch een lezing over de problematiek van 
stikstofdepositie op de Veluwe met als titel ‘Zelfde bomen, een ander bos’ door Arnold van den Burg 
kunnen organiseren, waarbij de opkomst overigens wel beperkt was.  
Dit keer was de lezing georganiseerd met de SWMA (Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn).  
 
Ook zijn er regelmatig buitenexcursies gehouden in periodes dat dit qua toegestane groepsgrootte  
ook mogelijk was. Doorgaans vonden deze in de directe omgeving van Apeldoorn plaats om 
gezamenlijk reizen zoveel mogelijk te beperken.  
 
Wat wederom wel doorgang heeft kunnen vinden, zij het soms in kleinere bezetting, zijn de tellingen 
en inventarisaties die door de verschillende werkgroepen worden verricht in opdracht van 
terreinbeherende organisaties en/of soortenorganisaties.  
 
De geplande (vogel)cursussen die jaarlijks worden georganiseerd in samenwerking met IVN zijn net 
als vorig jaar ook in 2021 niet gegeven. Voor 2022 staan deze vooralsnog wel weer gepland.  
 

 
 

Samenstelling bestuur op 31-12-2021 

functie: naam: aftredend in: herkiesbaar: 

Voorzitter Jacob Ruijter 2025 nee 

Secretaris Patrick Meertens  2022 nee 

Penningmeester / ledenadministrateur Gerrian Tacoma 2022 ja  

Activiteitencoördinator Hans Coppens 2025 ja 

 
 
Jacob Ruijter, voorzitter 
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2.  Verslag van de Ledenadministrateur 
 
Het verloop van het aantal leden in het kalenderjaar 2021 is als volgt: 
 

KNNV afdeling Apeldoorn Aantal waarvan:   

  leden huisgenootlid jeugdlid 

stand per 01-01-2021 142 17 3 

   + nieuw lid 13 2  

   - lidmaatschap beëindigd 13 3 1 

stand per 01-01-2022 142 16 2 

 
Toelichting: 
Van de 13 leden die het lidmaatschap hebben beëindigd, zijn er: 
 2   verhuisd naar een andere afdeling 
 3   overleden 
 8   die om andere (privé-)redenen het lidmaatschap hebben opgezegd 
 
 
Gerrian Tacoma, ledenadministrateur 
 
 
  

 

 
bruine korenbout in de Duursche Waarden (foto: Gerrian Tacoma) 
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3.  Verslag van de Activiteitencommissie 
 
De Activiteitencommissie bestond in 2021 uit: Miep Verwoerd, Klaske de Jong, Philip Claringbould en 
als coördinator Hans Coppens. 
 
Vanwege covid-19 waren de mogelijkheden om iets te organiseren net als in 2020 zeer beperkt. De 
najaarslezing was in 2021 de enige activiteit.  
 
Op 13 oktober hield Arnold van den Burg in de Bronkerk een lezing met als titel ‘Zelfde bomen, een 
ander bos’. Hij gaf hierin uitleg over de problematiek rond stikstofdepositie op de Veluwe. De lezing 
was in samenwerking met de SWMA (Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn) georganiseerd. 
 
De vooruitzichten voor activiteiten in 2022 zijn gunstiger. Leden voor leden staat gepland voor 24 
maart en daarnaast zal er in het najaar een publiekslezing zijn. 
 

 
  

 
torenvalk (foto: Evelien Schermer) 
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4.  Verslag van de Promotiecommissie 
 
De Promotiecommissie bestond in 2021 uit: Jan Kerseboom, Evelien Schermer en als coördinator 
Jacob Ruijter (voorzitter bestuur). Wegens het beperkte aantal activiteiten komt de 
Promotiecommissie niet bijeen, maar daar waar nodig vindt digitale afstemming plaats.  
 
Promotie voor lezingen 
Een van de taken van de promotiecommissie is om ook buiten de eigen kring publiek te werven voor 
de publiekslezingen die in principe twee maal per jaar worden gehouden.  
Deze extra promotie betreft middelen als persberichten en specifieke uitnodigingen binnen het ‘groene 
netwerk’. 
In 2021 betrof dat dit alleen de najaarslezing over stikstofdepositie op de Veluwe door Arnold van den 
Burg in de Bronkerk.  
 
Bijzondere evenementen 
Net als vorig jaar waren er in 2021 geen bijzondere evenementen, waar wij als afdeling aan hebben 
deelgenomen. 
  
Stands op markten 
Ook in 2021 zijn vanwege covid-19 geen markten geweest. Wel waren we aanwezig in de Bronkerk bij 
de najaarslezing.  
 
Boekverkoop 
De boekverkoop van onze ‘eigen’ KNNV-Uitgeverij heeft in 2021 ook weer de nodige bestellingen van 
onze leden opgeleverd. Ben Keizer verzorgt de interne boekverkoop en -distributie.  
Ook de uitgave in eigen beheer van het boek ‘De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied’ door de 
werkgroep Sprengen & Beken heeft in 2021 weer de nodige (extra) inkomsten gegenereerd.  
 

Financieel resultaat 
De verenigingskas is dankzij de 2e handsboekverkoop, op de lezing en intern, aangevuld met 
€ 602,83. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
rechte ganzerik (foto: Hilde Ham) 
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5.  Verslag van de Insectenwerkgroep 
 
Het  ledenaantal van de insectenwerkgroep daalde in 2021 eerst van 20 naar 19 leden maar steeg  
tegen het einde van het jaar weer naar 22 leden. Vanwege de beperkingen door covid-19 werden 
slechts drie fysieke bijeenkomsten gehouden: in juni, september en oktober. Van januari tot en met  
mei en in december kwamen we virtueel bijeen via MS-Teams, onder de technische regie van Frans 
Horjus. In augustus was de zaal niet beschikbaar en in november werden we enigszins overvallen 
door de nieuwe lockdown. Totaal dus net als vorig jaar toch nog negen ‘bijeenkomsten’ met gemiddeld 
elf aanwezigen.  
 
Op deze bijeenkomsten werden ook dit jaar weer door meerdere leden presentaties verzorgd over 
diverse soortgroepen. Daarnaast waren de vakantiefoto’s, van dichtbij of (niet al te) ver weg, uit 
diverse gebieden in Europa zoals altijd weer inspirerend en leerzaam. 
  

Er werden, mede vanwege de beperkingen, slechts drie excursies georganiseerd: op 29 mei naar de 
Buurserbeek, op 12 juni naar de Duursche Waarden en op 3 juli naar het Woldlakebos. Deze 
excursies trokken gemiddeld vijf deelnemers. De nachtvlindernacht ging ook dit jaar in Apeldoorn niet 
door. 
 

  
Buurserbeek Buurserbeek 
 
Het merendeel van de al langer lopende inventarisaties uitgevoerd op verzoek van onder meer de 
Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS, de Hoge Veluwe, 
Kroondomein Het Loo, Geldersch Landschap en Natuurmonumenten ging wel door, zij het soms met  
een wat kleinere bezetting. Het gaat daarbij om dag- en nachtvlinders (en hun eitjes), libellen,  
sprinkhanen en andere insecten en andere geleedpotigen, en daarnaast ook nog om reptielen.  
Het aanleveren van gegevens aan de betreffende organisaties is weliswaar het primaire doel van 

deze inventarisaties, maar voor ons is, juist 
onder deze omstandigheden, de natuurbeleving 
hierbij zeker even belangrijk.  
 
Voor dit zowel aangename als nuttige werk is er 
nog steeds wel ruimte voor en behoefte aan 
meer actieve leden, die al doende hun kennis 
willen vermeerderen. Er zijn eveneens nog 
steeds meer dan genoeg andere interessante 
soortgroepen die vragen om nadere 
bestudering; een mooie kans dus voor wie zich 
wil profileren als deskundige op een leuke en/of 
aparte soortgroep. Maar ook minder ambitieuze 
leden zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Koos Middelkamp, coördinator 
insectenwerkgroep. 
 
(foto’s: Nina de Vries) 

  

 
Bont dikkopje - Buurserbeek 
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6.  Verslag van de Paddenstoelenwerkgroep 
 
Opnieuw weer een bijzonder jaar. Natuurlijk, corona gooide nogal wat roet in ’t eten, maar dat heeft 
ons er niet van weerhouden het excursieprogramma met vallen-en-opstaan af te werken. Bijzonder 
ook, omdat telkens weer de weersomstandigheden hun stempel drukken op het aantal waarnemingen 
van soorten. Het voorjaar hebben wij overgeslagen vanwege corona, en bovendien: er was weinig te 
melden vanwege de vele nachtvorsten gevolgd door droge zonnige maanden mei en juni. Maar 
augustus maakte veel goed met donderbuien, en dat resulteerde in het tevoorschijn komen van de 
eerste soorten. Vandaar dat het seizoen in die maand startte, gevolgd door nog 11 excursies, te 
weten: 
 

Locatie Datum Aantal soorten 

Begraafplaats Heidehof  09-08-2021 40 

Albaweg 23-08-2021 54 

Dassenberg  02-09-2021 24 

Voorstonden 06-09-2021 43 

Vossenbroek/Emst 20-09-2021 27 

Paleispark Het Loo 04-10-2021 69 

Lichtenbelt/Brummen 11-10-2021 115 

Dassenberg 18-10-2021 54 

Berg & Bos 25-10-2021 89 

Leemputten Staverden 08-11-2021 55 

Zuidbroek 22-11-2021 32 

Dennenheuvel 06-12-2021 46 

Totaal  648 

 

 
Highlights waren: 
* De ontdekking van een onbekende zeer zeldzame cantharellen-soort op Heidehof, waarschijnlijk de 

roestvlekkencantharel, tweede vondst in Nederland? Er wordt via de NMV momenteel DNA-
onderzoek aan verricht; 

* De vierde vindplaats werd ontdekt van de kammetjesstekelzwam op de Dassenberg, een 
reuzenexemplaar van zo’n 30 cm. Vandaar een ingelaste korte excursie, men bleef fotograferen…; 

* De uiterst zeldzame Okersteelwasplaat was dé verrassing van de dag in de Leemputten. 
 
De werkgroep kende in 2021 13 leden, 1 minder sinds het overlijden van ons zeer geliefde lid Fons 
Kolkman. Naast al die excursies hebben we slechts drie studieavonden in 2021 kunnen organiseren 
vanwege corona. Om onze kennis op paddenstoelengebied bij te houden volgden diverse leden de 
online lezingen van de NMV. Bovendien werd de online nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV door 
diverse leden bijgewoond, met zeer interessante lezingen over o.a. stekelzwammen door ons lid Ruud 
Knol. 
 
(foto’s: Pauline Essenstam en Ruud Knol)  

 
Kammetjesstekelzwam 

             
Roestvlekkencantharel?             Okersteelwasplaat 
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7.  Verslag van de Plantenwerkgroep 
 
Ook dit jaar werd bepaald door de beperkingen die de 
corona-maatregelen ons oplegden. Gelukkig konden de 
excursies in het ‘bloeiseizoen’ weer doorgaan. Ook dit 
jaar is gekozen voor excursies in Apeldoorn en directe 
omgeving. We gingen naar de Beekbergse beek bij 
Lieren, het Veteranenlandgoed Vrijland, Klein 
Woudhuis, Berg en Bos, Park Zuidbroek, Matenpark, 
het Beekbergerwoud, de Empese en Tondense heide 
en het Mheenpark. Ook werd een bezoek gebracht aan 
de zadenverzameling van de gemeente Apeldoorn. Aan 
de excursies namen gemiddeld acht mensen deel. Het 
programma voor excursies in het winterseizoen kon in 
het geheel niet doorgaan. 
In de herfst waren weer avonden in Orca mogelijk, al 
was het aantal beperkt tot tweemaal, waarin we één 
keer aan de hand van een presentatie terugkeken op 
wat we allemaal dit seizoen gezien hadden. De andere 
keer werd besteed aan de verdieping van kennis van 
twee plantenfamilies. 
Zes leden van de Plantenwerkgroep hebben op verzoek 
van het Geldersch Landschap een mossen- en 
plantenkartering gemaakt bij de Kraaigraaf (bij Twello) 
en in het Pollense veen (bij Emst). De waarnemingen 
hebben we in de maanden juni, juli en augustus gedaan. 
Aan het begin van het jaar bestond de 
Plantenwerkgroep uit 22 leden en aan het eind uit 27 
leden. 
Voor 2022 staan een onderzoek naar akkeronkruiden op terreinen van Natuurmonumenten en een 
herhaald onderzoek  bij de Reeënberg op het programma.  Met het Geldersch Landschap is overleg 
gepland over onderzoek op een van hun terreinen. 
In begin 2022 zal geëxperimenteerd worden met Zoom en zodra het mogelijk is zullen weer reguliere 
bijeenkomsten voor de Plantenwerkgroep georganiseerd worden. Uiteraard worden  weer veel 
excursies in het bloeiseizoen georganiseerd, waarbij we nu ook weer wat verder weg zullen gaan. 
 
 
 
 
  

 
knopig helmkruid (foto: Jan Hof) 

 
ronde zonnedauw (foto: Jan Hof) 
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8.  Verslag van de Vogelwerkgroep 
  
Het 28e jaar van de Vogelwerkgroep was weer een bijzonder jaar. 
Door de corona-maatregelen konden er maar weinig activiteiten doorgaan.  
 
Er zijn 4 nieuwe leden bijgekomen, er is 1 lid overleden, er zijn er 2 verhuisd en er hebben er 
5 opgezegd. Daarmee komt het aantal leden op 60. 
 
De nieuwsbrief van de Vwg ‘de Schrieverik’ is in 2021 weer 10 maal verschenen. Hij wordt per       
e-mail gestuurd aan werkgroepleden, de VWG Oost-Veluwe en belangstellenden. 
 
We konden maar 3 werkgroepavonden houden. Die zijn door gemiddeld 16 leden bezocht. Dat is 
minder dan het normale gemiddelde. Alle avonden zijn verzorgd door eigen leden. Twee avonden met 
foto-presentaties. De jaarlijkse lezing van Paul Vermeulen was deze keer een samenvatting van 4 
interessante artikelen uit Limosa, het wetenschappelijke tijdschrift van Sovon en NOU (Nederlandse 
Ornithologische Unie). 
 
De 4 excursies, die konden doorgaan, telden gemiddeld 8 deelnemers. Bestemmingen waren 
Empese & Tondense Heide, Vreugderijkerwaard, Loenermark en een avondwandeling op het 
Kootwijkerzand aan het begin van het seizoen. 
De maandelijkse wandelingen konden slechts drie maal doorgaan; 2 x op Hoog Buurlo (met 5 resp. 
2 leden) en 1 x op het landgoed De Poll (met 5 leden). Deze wandelingen worden gecoördineerd door 
Hans Coppens en Joop Gerretse. 
De streeplijstjes van alle excursies worden in de Schrieverik vermeld, op onze eigen website gezet en 
ze worden ingevoerd op waarneming.nl. 
 
Het vogelweekend naar Texel kon helaas weer niet doorgaan. Dat staat nu voor 2022 op het 
programma. 
 
We doen nu mee aan 9 telprojecten (voor o.a. Sovon en Vogelbescherming Nederland).  
Na 15 jaar zijn we gestopt met de BMP-A (Broedvogel Monitoring Project) op het Kootwijkerzand 
(geen coördinator meer) en na 5 jaar met de Nacht van de Rallen (inspanning / afstand niet in 
verhouding tot resultaat). 
Alle tellingen konden worden gedaan met een beperkt aantal tellers.  
- PTT (Punt Transect Telling) (2 routes) 
- Euro Birdwatch (telpunt bij ruïne Nijenbeek) 
- Steenuilen, Voorsterklei 
- MUS-project (Meetnet Urbane Soorten): we tellen nu 12 postcodes 
- MAS-project (Meetnet Agrarische Soorten): we tellen nu 2 gebieden 
- Monitoring terrein Van der Valk Hotel Apeldoorn  
- Nachtzwaluwen, Kootwijkerzand 
- Gierzwaluwen (2 deelgebieden bij NS-station; voor de gemeente Apeldoorn) 
- BMP-B (2 gebieden: Dennenheuvel en Berg en Bos; voor de gemeente Apeldoorn) 
 
Weidevogelbescherming: het onderzochte 
gebied is wat uitgebreid. Het totaal aantal 
gevonden nesten was (daardoor) ongeveer 
gelijk. Ook het aantal boeren, dat meedoet aan 
het inzaaien van kruidenrijke stroken, gaf een 
positief effect. 
 
Helaas moesten de geplande vogelcursussen, 
die we in samenwerking met IVN geven, 
vervallen. 
 
 
Ineke Klaver (mede namens de overige leden 
van het coördinatieteam: Evelien Schermer, 
Paul Vermeulen en Rein van Putten) 
 
  

 
torenvalk (foto: Evelien Schermer) 
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9. Verslag van de Werkgroep Sprengen en Beken 
 
Het ledental van de werkgroep is in 2021 stabiel gebleven op 25. De werkgroepactiviteiten worden 
voorbereid door een stuurgroep, die voor het grootste deel van 2021 bestond uit Albert Kok, Theo 
Kuipers, Ruud Lorwa, Peter Krommenhoek en Hans van Eekelen. In de loop van 2021 zijn Ruud 
Lorwa en Albert Kok gestopt met deze activiteiten. Gelukkig is ons lid Hilde Ham bereid gevonden om 
deel te gaan nemen aan onze stuurgroep. Als adviseur zijn André Hartgers en nu ook Ruud Lorwa 
actief. 
Net als in 2020 zijn ook in 2021 de maatregelen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen een 
grote belemmering geweest in de activiteiten van de werkgroep. Zo is er géén werkgroepavond 
geweest en waren er maar twee excursies: 
1. Klimaatstraat Beekstraat, centrum Apeldoorn, o.l.v. Jan Folbert, met 9 deelnemers; 
2. Fietstocht Wenum – Wiesel, o.l.v. Ruud Lorwa, met 11 deelnemers. 
Evenals in vorige jaren zijn er in 2021 tellingen van de paai van de beekprik uitgevoerd. De locaties 
lagen langs de Koppelsprengen, Winkewijert, Grift en Egelbeek. In bijgevoegde grafiek is het resultaat 
van de afgelopen jaren in Koppelsprengen en Winkewijert weergegeven. 
 

 (grafieken: Theo Kuipers)   
 
Op initiatief van de werkgroep en in overleg met de stadsecoloog Joep van Belkom heeft onze 
werkgroep op twee locaties onderzoek uitgevoerd naar de ecologische waterkwaliteit. Het betrof de 
grote poel in het Woudhuis (stilstaand water) en langs de Grift bij de Vlijtseweg – 
Musschenbroekstraat (stromend water). De rapportages tonen aan dat het op beide locaties niet best 
gesteld is met de waterkwaliteit. 
 

   

inventariseren  (foto: Peter Krommenhoek) libellenlarve, mogelijk bloedrode heidelibel 
Sympetrum sanguineum (foto: Hans van 
Eekelen) 

 
Er is door RAVON en het Waterschap nog geen definitief besluit genomen over een alternatieve 
methode voor de monitoring van de prikkenlarven. Zoals eerder is gemeld is de inzet van de 
zogenaamde prikkencilinder in Apeldoorn niet of nauwelijks toepasbaar. 
Tot slot is er in 2021 op kosten van onze afdeling een USB-fotomicroscoop aangeschaft. In principe 
kan deze door alle werkgroepen worden ingezet. Door de sterke tot zeer sterke vergroting (20 tot ca. 
250 x) en het ontbreken van autofocus lijkt het gebruik met name bedoeld voor statische 
onderwerpen. De foto van de libellenlarve is er mee gemaakt. 
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10. Financieel jaaroverzicht 2021 
 
Balans per 31 december 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Activa (bezittingen) 2020 2021 Passiva (schulden) 2020 2021

Betaalrekening Triodos Bank 1.553,03 3.324,64 Vooruit ontvangen contributies 2.306,00 2.497,00

Spaarrekening ASN Bank 16.518,23 15.618,33 Nog te betalen bankkosten 49,65 51,25

Nog te betalen DVJ 6,78 0,00

Voorraden: Reserveringen:

Voorraad grote  boeken 305,50 289,60 Saldo Iwg 1.388,91 1.388,91

Voorraad kleine boeken 288,65 302,55 Saldo Pawg 36,42 36,42

Voorraad KNNV-tasjes 18,00 17,00 Saldo Plwg 572,30 572,30

Jubileumboeken (100 jaar) 51,00 42,00 Saldo Vwg 471,27 471,27

Voorraad zoekkaarten 24,00 24,00 Saldo weidevogels 564,16 714,16

Voorraad boeken 'De Grift' 2.700,00 920,00 Saldo Wg S&B 97,48 97,48

Reservering 'Flora Eggelte' 90,00 90,00

Boekenfonds 'De Grift' 6.152,29 6.854,79

Eigen vermogen 9.723,15 7.764,54

Totalen 21.458,41 20.538,12 Totalen 21.458,41 20.538,12

Materiële middelen jaar van aanschaf aanschafbedrag

Telescoop 1999 811,36

Fleece-jacks met KNNV-opdruk, 5 stuks 2011 110,00

Shirts met KNNV-opdruk, 3 stuks 2011 60,00

Binoculairs, 3 stuks 2012 675,00

Apple i-pods, 2 stuks (Groen en Doen-voucher) 2014 598,00

Eden verrekijker (gekregen van KATO) 2014 0,00

Eden  verrekijkers, 2 stuks (Groen en Doen-voucher) 2014 474,30

KNNV Rolbanner 2014 90,00

Pointer voor beamer 2014 47,88

Beamer (Acer P1387W ) 2016 619,00

USB-microscoop 2021 879,00

Statief bij USB-microscoop 2021 145,81
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Jaarrekening 2021 
 

 
 
  

Onderwerp/post

 In Uit In Uit

Algemeen leden

Contributies leden 2021 4.328,00 4.300

Donaties 8,00

Afdracht KNNV landelijk 2.913,50 2.900

Organisatie

Bestuurskosten, incl Zoomlicentie 194,62 175

Lidmaatschap GNMF 50,00 50

Bankkosten Triodos 180,62 180

Rente kapitaalrekening (ASN) 0,10 0

De Vier Jaargetijden 34,46 45

Promotie 

Kosten (kraamhuur) 0,00 25

Zoekkaarten, etc. 0,00 0,00 40 20

Boeken 206,65 162,05 800 650

Verkoop 2e hands boeken 602,83 50

Informatiepanelen Bijenhotels Wenum Wiesel 750

Activiteiten werkgroepen

Insectenwerkgroep

 - kosten (budget) 0,00 85

Paddenstoelenwerkgroep

 - kosten (budget) 0,00 65

Plantenwerkgroep

 - kosten (budget) 0,00 90

Vogelwerkgroep

 - cursussen 0,00 0,00 100

 - kosten (budget) 74,17 180

 - weidevogels 150,00 0,00 150 150

Werkgroep Sprengen en Beken 

 - kosten (budget) 0,00 95

 - kosten (cursus) 100 100

  Aanschaf USB-microscoop + statief 1.024,81

Activiteitencommissie

 - lezingen:  kosten 235,00 350

                         inkomsten 66,75 75

Huisvesting wg, AC en bestuur 509,71 750

Totaal exclusief boek 'De Grift' 5.362,33 5.378,94 5.615 6.660

Saldo exclusief boek 'De Grift' -16,61 -1.045

 Boek 'De Grift' 702,50 0,00 250

Saldo boek 'De Grift 702,50 250

Totaal inclusief boek 'De Grift 6.064,83 5.378,94 5.865 6.660

Saldo inclusief boek 'De Grift' 685,89 -795

Totaal generaal 6.064,83 6.064,83 5.865 5.865

Het niet-verbruikte deel van het budget wordt niet bij het saldo opgeteld.

De opbrengsten van de cursussen komen voor 50% t.g.v. de werkgroep.

realisatie 2021 begroting 2021
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Specificaties 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Activiteitencommissie

Lezing 13-10 in uit

bijdrage bezoekers 10,75

bijdrage SWMA 56,00

honorarium spreker 125,00

huur Bronkerk 110,00

totaal 66,75 235,00

saldo -168,25

Iwg 46,39

Pawg 46,40

Plwg 65,73

Vwg 140,13

Weidevogelbescherming 0,00

WgS&B 0,00

Leeg 135,10

Activiteitencommissie 0,00

totaal huisvestingskosten werkgroepen en commissies 433,75

ALV en BCC (de Groene Hoven) 75,96

Totaal huisvestingskosten 509,71

Huisvestingskosten werkgroepen + AC + bestuur (Orca, De Groene Hoven)
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11.  Begroting 2022  

 

 
 
 
 
 

 
 

Onderwerp/post In Uit In Uit In Uit

Algemeen leden

Contributies 4.300 4.328,00 4300

Donaties 8,00

Afdracht KNNV landelijk 2.900 2.913,50 2900

Organisatie

Bestuurskosten, incl. Zoom-licentie 175 194,62 175

Lidmaatschap Natuur en Milieu Gelderland 50 50,00 50

Gift Land van Ons 100

Bankkosten Triodos 180 180,62 180

Rente kapitaalrekening (ASN) 0 0,10 0

De Vier Jaargetijden 45 34,46 35

Promotie 

Kosten (kraam) 25 0,00 25

Zoekkaarten, etc. 40 20 0,00 40 20

Boeken 800 650 206,65 162,05 400 300

Verkoop 2e hands boeken 50 602,83 150

Informatiepanelen bijenhotels Wenum Wiesel* 750 750

Activiteiten werkgroepen

Cursussen 200 100 0,00 400 100

Kosten (budget) 515 74,17 515

Weidevogels 150 150 150,00 0,00 150 150

Boek 'De Grift' 250 702,50 300

Aanschaf USB-microscoop + statief 1.024,81

Activiteitencommissie

Lezingen: kosten 350 235,00 500

               inkomsten 75 66,75 150

Huisvesting wg, AC en bestuur 750 509,71 900

Totaal 5.865 6.660 6.064,83 5.378,94 5890 6700

Saldo -795 685,89 -810

*Toelichting: Dorpsraad Wenum Wiesel heeft een verzoek om financiële ondersteuning voor 2 informatiepanelen ingediend. Deze wordt

bekostigd vanuit het Boeken- en projectenfonds (inkomsten boek 'De Grift'). 

begroting 2021 realisatie 2021 begroting 2022

Budget werkgroepen 2022

aantal leden % vast bedrag budget budget afgerond

Iwg 22                15                40                87                 85                   

Pawg 12                8                  40                66                 65                   

Plwg 27                18                40                98                 100                 

Vwg 60                41                40                169               170                 

Wg S&B 25                17                40                94                 95                   

Totaal 146              100              200              515               515                 

(€ 40 + % werkgroepleden x € 315) 


