
Inkomsten Euro Uitgaven Euro Euro inkomsten uitgaven

Grauwe Gors 6907 Contributies 5652

Contributie 7450 opmaak 2076 werkgroepen 890 1.069

Rente 3.8 druk 4175 renteloze lening 500

giften p.m. porto 656 Grauwe Gors 130

subsidie 2015 0 werkgroepen 250 donaties/giften 2729

Grauwe Gors 177 Wadvogelwerkgroep p.m rente 4

overig p.m dubieus 11245 20.942

Lezingen 700 bestuurskosten 0 343

Ledenvergaderingen 300 website 321

Bestuurskosten 250 lezingen 82

Contributies 65 totaal 21150 22757

Onvoorzien 250 verschil -1607 negatief

Website 150

inkomsten vereniging 7630.8 uitgaven vereniging 8872 activa passiva

saldo banken 1-1-14 7345

ING/giro 01-01-2015 5481.8 ING/giro 31-12-2015 4237.8 saldo banken 31-12-14 5738

ASN bank 256.24 ASN bank 259.04 500

Totaal 13368.84 13368.84

Evenwicht begroting 2015 (wijziging vermogen): -1241.20 

Toelichting

vreemd vermogen       

31-12-14

De begroting geeft aan dat er wordt ingeteerd op het vermogen. Dit komt deels door de uitgave van de extra (en dus relatief dure)

Grauwe Gors. Bij de jaarrekening 2015 zal blijken dat het niet of nauwelijks op het vermogen zal zijn ingeleverd door de ontvangen giften.

vastgestelde begroting 2015
Avifauna Groningen

Jaarrekening

2014



de jaarrekening weer terug te vinden als 'vreemd vermogen').

Door het al gememoreerde ontbreken van de financiële administratie van een groot deel van het boekjaar 2014 is het maar beperkt

Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn alle door Ronald N. opgestelde jaarrekeningen vanaf 2008 onbetrouwbaar.

mogelijk een goede jaarrekening op te stellen. De jaarrekening geeft in ieder geval wel een goed beeld van de financiële positie van de 

vereniging eind 2014. Het is de verwachting èn bedoeling dat er voor het boekjaar 2015 volgend jaar wèl een betrouwbare jaarrekening

zal zijn.

leerd. Echter veel van wat maar onder de post dubieus is gezet betreft inderdaad handelingen van de Ronald N. die als zodanig wel degelijk

frauduleus zijn.

Het feit dat er begin dit jaar toch een Grauwe Gors kon worden uitgebracht is in belangrijke mate te danken aan de soms forse giften die

zijn gedaan door enkele leden. Tevens is de financiële situatie versterkt door een renteloze lening van een lid (deze lening is ook onderaan

De jaarrekening laat ook een negatief saldo zien, derhalve een interen op het vermogen. Het is echter lastig om daar veel waarde aan te

hechten, aangezien de jaarrekening met name wordt gedomineerd door de handelingen van onze vorige penningmeester. Door het feit dat

de financiële administratie door hem niet is teruggegeven aan de vereniging kan de legitimiteit van veel uitgaven niet worden gecontro-

bijdrage in de onkosten die wordt ontvangen bij levering van telgegeven aan derden. Deze inkomsten zullen worden geoormerkt ten 

behoeve van uitgaven van deze werkgroep, zoals reiskostenvergoeding voor de tellers.

De aangegeven contributies in de begroting zijn voor Wierde&Dijk, Vogelbescherming Nederland en SOVON, de drie organisaties waarvan 

Avifauna ook lid is.

Dit jaar zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid om extra financiële middelen te krijgen voor bv. de uitgave van de(volgende) Grauwe

Gors. De verwachting is dat het feit dat Avifauna Groningen nu een ANBI-status heeft, en daarmee een officieel erkend goed doel, hierbij

positief zal werken.

Voor wat betreft de werkgroepen is het de verwachting dat de Wadvogelwerkgroep binnenkort weer inkomsten weet te genereren uit de

Begin april 2015 was er al voor een bedrag van 1063 Euro aan giften ontvangen.


