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1. Verslag van het bestuur
Afdelingsbestuur
Het ledental van de afdeling Apeldoorn is in 2020 lichtelijk gedaald van 145 naar 142 leden. Er
hebben zich in afgelopen jaar 10 nieuwe leden aangemeld en er waren 13 beëindigingen.
Begin 2019 was op bestuursniveau een vacature ontstaan van bestuurslid/activiteitencoördinator,
waarvoor gelukkig weer een enthousiaste kandidaat in de persoon van Hans Coppens is gevonden
die in de uitgestelde en uiteindelijk schriftelijk gehouden ALV van 2020 formeel kon worden verkozen.
De kern van de activiteiten bij onze afdeling ligt vanouds bij de verschillende werkgroepen voor
Planten, Insecten, Paddenstoelen, Vogels en Sprengen & Beken (multidisciplinair).
Vanwege de pandemie zijn er in 2020 echter geen evenementen en lezingen georganiseerd en
hebben ook nauwelijks binnen-activiteiten plaatsgevonden.
Datzelfde geldt ook voor de meeste buitenexcursies, omdat ook in de periode dat het qua
groepsgrootte wel mogelijk was, het voldoende afstand houden toch lastig bleek te zijn.
Wat grotendeels wel doorgang heeft kunnen vinden, zij het vaak in kleinere bezetting, zijn de tellingen
en inventarisaties die door de verschillende werkgroepen worden verricht in opdracht van
terreinbeherende organisaties en/of soortenorganisaties.
Voor Vitens hebben we in 2020 de eindrapportage opgeleverd van de in 2019 uitgevoerde
inventarisaties uitgevoerd in het wingebied Twello, waarbij alle werkgroepen waren betrokken en
meerdere soortgroepen zijn onderzocht. Dit rapport is in 2020 gepubliceerd als eerste deel van de
reeks ‘Vitens natuur in beeld’.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart van het project Berg en Bos om in opdracht van de
gemeente Apeldoorn dit bosgebied in 2021 te inventariseren op meerdere soortgroepen.
De geplande (vogel)cursussen die jaarlijks worden georganiseerd i.s.m. IVN hebben vanaf maart
eveneens geen doorgang meer kunnen vinden. Ook voor 2021 staat vooralsnog niets gepland.
Omdat er afgelopen jaar op afdelingsniveau geen activiteiten zijn geweest, is er geen afzonderlijk
verslag van de PR-commissie opgenomen.

Samenstelling bestuur op 31-12-2020
functie:
naam:
Voorzitter
Jacob Ruijter
Secretaris
Patrick Meertens
Penningmeester *
Gerrian Tacoma
Activiteitencoördinator
Hans Coppens

aftredend in:
2025
2022
2022
2025

herkiesbaar:
nee
ja
ja
ja

*Ledenadministratie is m.i.v. 2017 belegd bij Jan Noorlander (in bestuur vertegenwoordigd
door de penningmeester)
Jacob Ruijter, voorzitter
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2. Verslag van de Ledenadministrateur
Het verloop van het aantal leden in het kalenderjaar 2020 is als volgt:
KNNV afdeling Apeldoorn

Aantal

waarvan:

leden

huisgenootlid

jeugdlid

145

17

2

+ nieuw lid

10

2

1

- lidmaatschap beëindigd

13

2

142

17

stand per 01-01-2020

stand per 01-01-2021

3

Toelichting:
Van de 13 leden die het lidmaatschap hebben beëindigd, zijn er:
3 verhuisd naar een andere afdeling
2 overleden
8 die om andere (privé-)redenen het lidmaatschap hebben opgezegd
De ledenaantallen van onze afdeling op 1 januari in de afgelopen jaren:

155
150
145
140
135
130
125
120
115
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jan Noorlander
Ledenadministrateur
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3. Verslag van de Activiteitencommissie
In 2020 bestond de activiteitencommissie uit vier leden.
De samenwerking met de lezingenwerkgroep van het IVN is beperkt tot het afstemmen van
onderwerpen en data.
De werkzaamheden van de commissie bestonden dit jaar uit het organiseren van slechts twee
evenementen.
Nog onbekend met het opkomende Coronavirus begon het jaar met de Nieuwjaarswandeling op 5
januari onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom, ditmaal in de omgeving van Het Leesten.
Later in januari organiseerden we de avond ‘Leden voor Leden’, waarin de werkgroepen een inkijk
gaven in een aspect van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Planning 2021:
- 110-jarig jubileum, bijeenkomst november 2021
- in het kader hiervan zijn de inventarisaties in Berg en Bos geadopteerd als jubileumproject.
- Publiekslezingen worden ingepland zodra duidelijk is wanneer de restricties op bijeenkomsten
worden versoepeld.
Overzicht evenementen in 2020 georganiseerd door de activiteitencommissie:
Datum

Activiteit

zo 05-01

Nieuwjaarswandeling onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom

do 16-01

Algemene avond: Leden voor Leden

De Activiteitencommissie
Hans Coppens
coördinator
Miep Verwoerd
lid
Klaske de Jong
lid
Philip Claringbould
lid
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4. Verslag van de Insectenwerkgroep
Het ledental van de insectenwerkgroep daalde in 2020 van 21 naar 20.
Vanwege de beperkingen die werden opgelegd in verband met covid-19 werden slechts vijf fysieke
bijeenkomsten gehouden: in januari, februari, augustus, september en oktober. In maart en april
waren er geen bijeenkomsten. In mei, juni, november
en december kwamen we virtueel bijeen via MSTeams, onder de technische regie van Frans Horjus.
Totaal dus toch nog negen ‘bijeenkomsten’ met
gemiddeld tien 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.

Bijeenkomst via Teams juni 2020

Er werd vanwege de beperkingen slechts één
excursie georganiseerd en wel op 11 juli naar het
Leusveld. Daarnaast werden nog wel in diverse
kleinere combinaties meerdere aanlokkelijke
natuurgebieden bezocht. De nachtvlindernacht ging dit
jaar niet door.
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 kleinere bezetting. Het gaat daarbij om dag- en
nachtvlinders (en hun eitjes), libellen, sprinkhanen en
andere insecten en aanverwante beestjes, en
daarnaast ook nog om reptielen.

Kleine ijsvogelvlinder – Leusveld 2020

Het aanleveren van gegevens aan de betreffende
organisaties is weliswaar het primaire doel van deze
inventarisaties, maar voor ons is, juist onder de
merkwaardige omstandigheden waarin we dit jaar
verzeild raakten, de natuurbeleving hierbij zeker even
belangrijk.
Een aparte tak van sport werd beoefend door Gerrian
Tacoma, die heel veel tijd en energie stopte in het
vertalen en voor Nederland en Vlaanderen bewerken
van een Engelse lieveheersbeestjesgids; het resultaat
van haar inspanningen wordt naar verwachting
omstreeks april verkrijgbaar.
Bij al dit aangename en nuttige werk is er nog steeds
wel ruimte voor 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; unieke kansen dus voor wie zich wil profileren als
deskundige op een leuke en/of aparte soortgroep.

Eitjes tellen sleedoornpage, januari 2020

Koos Middelkamp, coördinator insectenwerkgroep.
(foto’s: Nina de Vries)
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5. Verslag van de Paddenstoelenwerkgroep
Het jaar 2020 was een jaar waarin wij aan het eind een nieuw lid mochten verwelkomen. We hebben
nu 15 leden, waar van er 2 gastleden zijn. Voor de paddenstoelen was het een raar jaar met een heel
droge periode in het voorjaar en zomer en een heel natte periode in het najaar We hebben 11
excursies uitgevoerd, waarvan 3 mini excursies. De werkgroep avonden zijn, op twee na, allemaal
komen te vervallen helaas.
Opsomming van de bezoeken;
27-01-2020
Albaweg, 49 soorten
31-08-2020
Vierhouten, 27 soorten
5-10-2020
Soerenseweg, 56 soorten
7-09-2020
Voorstonden, 50 soorten
20-09-2020
Vrijenberg, 49 soorten
26-10-2020
Dassenberg, 71 soorten
22-10-2020
Dennenheuvel, 70 soorten
9-11-2020
Zuidbroek, 75 soorten
23-11-2020
Willemsbos, 55 soorten
Mini excursies;
13-07-2020
Leemputten, 13 soorten
17-02-2020
Zuidbroek, 8 soorten
17-02-2020
Viaduct-Zuidbroek, 3 soorten
Bruine dennenslijmkop
Een totaal van 716 waarnemingen, net iets meer dan in 2018 en 2019 maar nog steeds beduidend
minder dan in voorgaande jaren. In Zuidbroek hebben we de ‘Heraut van de winter’ gevonden; de
Bruine dennenslijmkop.
Als het wintert, denk je niet meteen aan paddenstoelen, maar er zijn soorten die goed bestand zijn
tegen de kou. Zo’n soort is de Bruine dennenslijmkop met zijn, tot de verbeelding sprekende, bijnaam
‘Heraut van de winter’. Alle twintig soorten van het geslacht slijmkop (Hygrophorus) staan op de Rode
Lijst of zijn zelfs uitgestorven. De Heraut is de enige Hygrophorus die wij als werkgroep hier
aantroffen. Ruud heeft er een mooi verhaal van gemaakt voor het blad Nieuwe Veluwe nr 4 2020.
We hebben twee bijzondere meldingen mogen doen, de eerste van de Appelboomkaaszwam door
Carolien Londerman, de eerste vondst in Apeldoorn.

Appelboomkaaszwam

Welriekende sterspoortruffel

De tweede vondst was een Welriekende sterspoortruffel door Michiel Visch, eerste vermelding op
Waarneming.nl en 4e op de Verspreidingsatlas.nl
Ook was er een drukke periode met het inventariseren/monitoren in park Berg en Bos en Dennenheuvel, 100 soorten, op verzoek van de gemeente Apeldoorn voor 2020 en 2021. In het najaar kon dit
nog mooi doorgang vinden door het tijdelijk opheffen van de lockdown. Door Ruud Knol is er een apart
verslag van gemaakt, dit wordt gebruikt voor het bepalen van het natuurbeheer van park Berg en Bos
door de gemeente Apeldoorn.
We hebben ook een inventarisatie gedaan op de Noorderheide (Staatsbosbeheer, Vierhouten). Dit
was naar aanleiding van de biotoop van het jaar ‘Heidevegetaties’ van de NMV voor het jaarlijkse
inventariseren van heidepaddenstoelen, dit was in beide voorgaande jaren door de droogte niet
gelukt. Nu dus wel: op 31-08 27 soorten met de werkgroep, op 24-10 (Carolien en Peter Londerman)
en op 2-11, Noorderheide, 90 soorten. In het speciale verslag dat hiervan is gemaakt zijn de leuke
resultaten te lezen.
(foto’s: Michiel Visch)
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6. Verslag van de Plantenwerkgroep
Het jaar begon met twee werkgroep avonden in Orca, waarin de verschillende werkgroepleden een
presentatie hielden en een plantenfamilie nader belichtten. Daarna volgde op 29 februari een bomenen knoppenexcursie naar het Woudhuis.
Er was voor de maanden maart tot en met
september een programma gemaakt met
bijzondere excursies. Maar daar kwam de klad in
door corona; voorlopig konden we niet met elkaar
op excursie.
Toen het na 1 juli weer mogelijk was om met
elkaar op pad te gaan, hebben we een programma
gemaakt met excursies waar je met de fiets op het
uitgangspunt kon komen of waarvan het niet al te
erg milieuonvriendelijk was om afzonderlijk met de
auto te gaan. We gingen met tussen de zes en
dertien mensen op stap. We bezochten het
Beekbergerwoud, Lampenbroek, de begraafplaats
aan de Soerenseweg, het Woudhuis, het
Kanaalpark en we gingen op zoek naar
grote ratelaar (Marchien van Looij)
stadsnatuur in Orden. We hebben in die gebieden
onverwacht veel moois gezien.
Omdat we het niet verstandig achtten om in de winter met elkaar binnen te zitten, hebben we een
programma opgesteld met elke maand een winterexcursie, ook weer in of dichtbij Apeldoorn. Toen de
richtlijn kwam dat je buiten met maar twee mensen samen mocht zijn, konden ook die excursies niet
doorgaan.
Zes leden van de Plantenwerkgroep hebben op verzoek van het Geldersch Landschap een mossenen plantenkartering gemaakt in het Vossenbroek. De waarnemingen hebben we hoofdzakelijk in de
maand juli gedaan.
Aan het begin van het jaar bestond de Plantenwerkgroep uit 19 leden en aan het eind uit 22 leden.
Voor 2021 staan twee uitgestelde onderzoeken op het programma en wel naar akker-onkruiden op
terreinen van Natuurmonumenten en van Staatsbosbeheer. Met het Geldersch Landschap is overleg
gepland over onderzoek op een van hun terreinen.
Zodra het mogelijk is, zullen weer reguliere excursies en bijeenkomsten voor de Plantenwerkgroep
georganiseerd worden.

Plantenwerkgroep in het Lampenbroek (Nel Appelmelk)
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9. Verslag van de Vogelwerkgroep
Het 27e jaar van de Vogelwerkgroep is, net als voor iedereen, een bijzonder jaar geweest.
Door de corona-maatregelen konden er maar weinig activiteiten doorgaan.
Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen; er is er 1 overleden en 1 verhuisd. Daarmee komt het aantal leden
op 64.
De nieuwsbrief van de Vwg ‘de Schrieverik’ is in 2020 weer 10 maal verschenen. Hij wordt per e-mail
gestuurd aan werkgroepleden, de VWG Oost-Veluwe en belangstellenden.
Omdat we slechts 3 werkgroepavonden, 5 excursies en 2 wandelingen hebben kunnen laten
doorgaan, was de Schrieverik een extra goed medium om contact met de leden te houden.
De 3 werkgroepavonden zijn door gemiddeld 24 leden bezocht. Ze zijn alle drie verzorgd door eigen
leden. Van de lezing van Paul Vermeulen ‘Kunnen vogels ruiken’ heeft ook een uitgebreid verslag in
De Vier Jaargetijden 2020-2) gestaan.
De 5 excursies, die konden doorgaan, telden gemiddeld 14 deelnemers. Bestemmingen waren
Zuidwest Friesland (Kimswerd, Kornwerderzand, Workumerwaard), Arkemheen, Lonnekermeer,
Empese & Tondense Heide en een avondwandeling op het Kootwijkerzand aan het begin van het
seizoen.
De 3 extra excursies aan het begin van dit jaar waren georganiseerd naar Groot Ark en Kuiten,
Staverden, de Ooijpolder en de Oostvaardersplassen.
De maandelijkse wandelingen konden slechts tweemaal doorgaan. 1 x op Hoog Buurlo (met 6 leden
en 1 gast) en 1 x op het landgoed De Poll (met 7 leden en 2 gasten). Deze wandelingen worden
gecoördineerd door Hans Coppens (overgenomen van Martijn Deinum) 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 jaarlijkse vogelweekend zou dit jaar naar Texel gaan. Helaas moest ook dat vervallen en het ziet
er naar uit, dat het pas weer in 2022 door kan gaan.
Een deel van onze 8 telprojecten (voor Sovon en Vogelbescherming
Nederland) kon worden uitgevoerd, omdat daarvoor slechts 1 of 2
personen per telling nodig zijn.
- PTT (PuntTransectTelling) (2 routes)
- Euro Birdwatch (telpunt bij ruïne Nijenbeek)
- Steenuilen, Voorsterklei
- MUS-project (MeetnetUrbaneSoorten) (we tellen nu 11 postcodes)
- MAS-project (MeetnetAgrarischeSoorten)
- Nacht van de Rallen (gebied bij het Zwarte Water, tussen Hasselt
en Haerst).
Vervallen is dit jaar:
- BMP-A (BroedvogelMonitoringProject) Kootwijkerzand
- Nachtzwaluwen, Kootwijkerzand
- BMP terrein Van der Valk Hotel Apeldoorn

geelgors (Evelien Schermer)

Project HELP ! de IJsvogel
De coördinatie van dit project is door 3 Vwg-leden overgenomen, in samenwerking met de WgS&B.
Ook de Weidevogelbeschermers zijn op pad geweest. Het aantal gevonden nesten was aardig
goed, maar er is slechts 61% van de eieren uitgekomen, veroorzaakt door diverse predatoren.
In samenwerking met IVN geven we al enige jaren een modulair opgezette vogelcursus.
De modules bestaan elk uit één avond en één excursie en zijn los van elkaar te volgen.
In 2020 kon alleen de module 'Tuinvogels' doorgaan.
In overleg met ons heeft de gemeente Apeldoorn de boomklever geadopteerd in het kader van het
project: 'Gemeenten adopteren soorten'. Dit is een initiatief van IVN Gelderland en de provincie
Gelderland om aandacht te vragen voor de biodiversiteit.
Ineke Klaver (mede namens de overige leden van het coördinatieteam: Evelien Schermer,
Paul Vermeulen en Rein van Putten)
Jaarverslag 2020 KNNV Apeldoorn
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8. Verslag van de Werkgroep Sprengen en Beken
De werkgroep heeft in december 2020 een ledental van 25. De werkgroepactiviteiten worden
voorbereid door een stuurgroep, die in 2020 bestond uit Albert Kok, Theo Kuipers, Ruud Lorwa, Peter
Krommenhoek en Hans van Eekelen. Als adviseur is André Hartgers er aan verbonden. Door de
maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen is er dit jaar maar één
werkgroepavond geweest en wel op 3 februari. Robbin Buitink, ecoloog bij het Waterschap Vallei &
Veluwe, gaf die avond een interessante presentatie over de wisselwerking tussen ecologisch beheer
en klimaatverandering.
Eveneens als gevolg van Covid-19 zijn er, in plaats van maandelijks, ook maar drie excursies
geweest: op 20 januari naar de Beek in Kerschoten o.l.v. Ruud Lorwa, op 17 februari naar de
Ruitersmolen o.l.v. Theo Kuipers en op 21 september naar het Wenums Beekdal wederom o.l.v. Ruud
Lorwa. Het deelnemertal aan deze excursies bedroeg respectievelijk 12, 12 en 11.
Tot slot was Covid-19 ook de reden dat de beginnerscursus in het voorjaar van 2020 niet is
doorgegaan.
Wel zijn er, evenals in vorige jaren, in 2020 paaitellingen van de beekprik uitgevoerd. Locaties lagen in
2020 langs de Koppelsprengen, op diverse plaatsen langs de Winkewijert, langs een deel van de Grift
en langs de Egelbeek bij de Kouwenaarsweg. In het gedeelte van de Grift (van Waterzuivering tot
PWA Laan) was het aantal aanzienlijk afgenomen. Dat kan vrijwel zeker verbeteren door een betere
vispasseerbaarheid te maken zodat de prikken verder stroomopwaarts kunnen doorzwemmen. In
positieve zin viel de telling op van 16 maart in het Ugchelse deel van de Winkewijert: 85 exemplaren.
Voor de monitoring van de prikkenlarven werd tot 2020 gebruik gemaakt van de zogenaamde
prikkencilinder, een speciekuip waarvan de bodem is verwijderd. Voor de RAVON is dat een methode
die nodig is voor de communicatie met het CBS.
In Apeldoorn en omgeving kunnen we na een paar jaar met deze methode te hebben gewerkt, melden
dat dit niet goed werkt op een enkele uitzondering na, bijvoorbeeld bij de Keienbergweg in de
Ugchelse Beek en bij Marialust. De meeste sprengen zijn te smal en te ondiep om de cilinder in het
substraat te drukken.
Waar onze werkgroep ze tot nu toe gebruikt heeft om te kijken of er prikkenlarven zaten in verband
met aangekondigde baggerwerkzaamheden vonden we niets, terwijl medewerkers van Waterschap
Vallei en Veluwe met de ‘net en schopmethode’ op dezelfde plekken meteen larven aantroffen. Bij het
vervolgens toepassen van deze laatste methode heeft onze werkgroep een paar honderd larven
gered.
Voor de toekomst willen we in overleg met RAVON nadenken over een methode die gebruikt kan
worden in het soort beken dat op de Veluwe voorkomt en toch voldoende standaard kan bieden voor
het CBS. Wij denken dan bijvoorbeeld aan gebruik van een standaard oppervlakte waarbij ook de
bodemgesteldheid van de beek van invloed is (veel/weinig detritus, dikte van de laag, begroeiing e.d.).
In augustus 2020 heeft onze werkgroep op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek
uitgevoerd naar de ecologische waterkwaliteit van de Wenumse Beek. De rapportage hiervan is in
september 2020 afgerond en overhandigd aan het waterschap. Zij zien het onderzoek in 2021 graag
herhaald worden wanneer er voldoende water in de beek aanwezig is. Zoals bekend was dat
afgelopen augustus een punt van zorg.
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9. Financieel jaaroverzicht 2020
Balans per 31 december
Activia (bezittingen)

2019

Betaalrekening Triodos Bank
Spaarrekening ASN Bank

1.123,27
16.014,44

2020 Passiva (schulden)
1.553,03 Vooruit ontvangen contributies
16.518,23 Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen DVJ

Voorraden:

2019

2020

2.282,00

2.306,00

40,68

49,65

0,00

6,78

1.388,91

1.388,91

Reserveringen:

Voorraad grote boeken

333,65

288,65 Saldo Iwg

Voorraad kleine boeken

252,00

305,50 Saldo Pawg

36,42

36,42

Voorraad KNNV-tasjes

18,00

18,00 Saldo Plwg

572,30

572,30

Jubileumboeken (100 jaar)

51,00

51,00 Saldo Vwg

399,39

471,27

Voorraad zoekkaarten

24,00

24,00 Saldo weidevogels

420,05

564,16

Voorraad boeken 'De Grift'

3.310,00

2.700,00 Saldo Wg S&B

114,82

97,48

Reservering 'Flora Eggelte'

90,00

90,00

Boeken- en projectenfonds

5.648,19

6.152,29

Eigen vermogen
Totalen

21.126,36

21.458,41 Totalen

Materiële middelen

jaar van aanschaf

10.133,60

9.723,15

21.126,36

21.458,41

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

Jaarverslag 2020 KNNV Apeldoorn
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Jaarrekening 2020
Onderwerp/post

realisatie 2020
In

Algemeen leden
Contributies leden 2019
Donaties
Afdracht KNNV landelijk
Organisatie
Bestuurskosten
Lidmaatschap GNMF
Bankkosten Triodos
Rente kapitaalrekening (ASN)
De Vier Jaargetijden
Promotie
Kosten (kraamhuur)
Zoekkaarten, etc.
Boeken
Verkoop 2e hands boeken
Informatiepanelen Bijenhotels Wenum Wiesel
Activiteiten werkgroepen
Insectenwerkgroep
- kosten (budget)
Paddenstoelenwerkgroep
- kosten (budget)
Plantenwerkgroep
- kosten (budget)
Vogelwerkgroep
- cursussen
- kosten (budget)
- weidevogels
Werkgroep Sprengen en Beken
- kosten (budget)
- kosten (cursus)
Activiteitencommissie
- lezingen: kosten
inkomsten

begroting 2020
Uit

4.369,00
5,00

Boek 'De Grift'
Saldo boek 'De Grift

Uit
4.350

2.893,00

2.900

25,00
50,00
177,47

50
50
150

3,79

4
43,05

367,00
53,00

283,11

50

80
800
150

25
40
650
750

85
9,90

65
85

143,76
400,00

300
12,14
255,89

150

190
150

100

90
100

107,34

67,38

850
200

Huisvesting wg, AC en bestuur
Totaal exclusief boek 'De Grift'
Saldo exclusief boek 'De Grift'

In

1.027,57
5.341,55

4.951,85
389,70

504,10

1.000
6.134

7.280
-1.146

400
504,10

400

Totaal inclusief boek 'De Grift
Saldo inclusief boek 'De Grift'

5.845,65

4.951,85
893,80

6.534

7.280
-746

Totaal generaal

5.845,65

5.845,65

6.534

6.534

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.
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Specificaties
Activiteitencommissie:
Leden-voor-Leden (16-01)
Catering en attentie sprekers

-27,58

Zaalhuur

-39,80

Saldo

-67,38

Huisvestingskosten werkgroepen + AC + bestuur (Orca, De Groene Hoven)
Iwg

195,96

Pawg

138,95

Plwg

119,95

Vwg

100,96

Weidevogelbescherming

0,00

WgS&B

51,95

Dinsdagavond leeg

380,00

Activiteitencommissie

0,00
totaal huisvestingskosten werkgroepen en commissies

ALV (De Groene Hoven)

987,77
39,80

Totaal huisvestingskosten

1.027,57
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10. Begroting 2021
begroting 2020
Onderwerp/post

In

realisatie 2020

Uit

In

Uit

begroting 2021
In

Uit

Algemeen leden
Contributies

4.350

4.369,00

Donaties

4300

5,00

Afdracht KNNV landelijk

2.900

2.893,00

2900

Bestuurskosten, incl. Zoom-licentie

50

25,00

175

Lidmaatschap GNMF

50

50,00

50

Organisatie

Bankkosten Triodos

150

Rente kapitaalrekening (ASN)

4

177,47

180

3,79

De Vier Jaargetijden

50

0
43,05

45

Promotie
Kosten (kraam)

25

Zoekkaarten, etc.

80

40

Boeken

800

650

Verkoop 2e hands boeken

150

25
367,00

283,11

53,00

Informatiepanelen bijenhotels*

40

20

800

650

50

750

750

Activiteiten werkgroepen
Cursussen (Vogels en S&B)

400

100

Kosten (budget)

143,76

515

Weidevogels

150

Boek 'De Grift'

400

150

200
129,38

400,00

100
515

255,89

150

504,10

150

250

Activiteitencommissie
Lezingen: kosten

850

inkomsten

200

Huisvesting wg, AC en bestuur

67,38
0,00

1.000

Totaal

6.534

350

7.280

Saldo

75
1.027,57

5.845,65

-746

4.951,85

750
5965

893,80

6910
-795

*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').
Budget werkgroepen 2021

(€ 40 + % werkgroepleden x € 315)

aantal leden
Iwg

20

14

40

85

budget afgerond
85

Pawg

11

8

40

65

65

Plwg

22

16

40

89

90

Vwg

64

45

40

183

180

Wg S&B

24

17

40

94

95

141

100

200

515

515

Totaal

%

vast bedrag

budget
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