
Opbrengsten 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P  2022P 
project weidevogels Prov ( 15.000)   ( 10.000)   ( 8.000)       ( 6.000)       ( 2.000)     snl  -              
werk voor Collectief ( 15.000)   ( 32.000)   ( 31.500)     ( 35.000)     ( 35.000)   anlb  35.000      
weidevogelvrijwilligers ( 12.000)    13.000      
Plas/dras beheer  21.000      
Patrijzen  720           
bijdrage bestuur van CR ( 2.500)       ( 2.500)      2.500        
Diverse regieprojecten ( 35.000)   ( 35.000)   ( 30.000)     ( 25.000)     ( 25.000)    -              
Strang  10.000      
Lingezegen  10.000      
RWS waarden
Akkerranden ( 25.000)     ( 25.000)    35.000      
natuurinclusief ( 2.900)     ( 3.000)     ( 3.000)       ( 64.000)     ( 58.000)    POP3  48.000      
rente ( 100)        ( 100)        ( 100)          ( 100)          ( -  )          -              
contributie ( 12.000)   ( 12.000)   ( 11.000)     ( 10.000)     ( 9.000)      9.000        
vrijval reserve ( 800)        ( 800)        ( 800)          ( 800)          ( 800)         800           
Totaal omzet ( 80.000)   ( 92.100)   ( 83.600)     ( 168.400)   ( 169.300)  185.020    

Kosten
Project weidevogels Prov ( 13.500)   ( 20.500)   ( 18.500)     ( 5.000)       ( 2.000)     snl  -              
werk voor  Collectief ( 30.000)     ( 35.000)   anlb  35.000      
weidevogelvrijwilligers ( 12.000)    13.000      
Plas/dras beheer  21.000      
Patrijzen  720           
Diverse regieprojecten
Strang  8.500        
Lingezegen  8.000        
RWS waarden
Akkerranden ( 24.000)     ( 25.000)    35.000      
natuurinclusief ( 64.000)     ( 58.000)   POP3  48.000      

 Variabele kosten ( 59.000)   ( 68.000)   ( 62.500)     ( 123.000)   ( 132.000)  169.220    

Bruto overschot ( 21.000)   ( 24.100)   ( 21.100)     ( 45.400)     ( 37.300)    15.800      

publiciteit
verzekeringen  1.000        
beheer ICT (website en boekhoudpakket)  600           
afschrijving website  500           
vergaderkosten  1.400        
vrijw.verg.best.ondersteuning  3.400        
bankk  170           
administratiekosten  240           
bestuurskosten  3.490        
coördinator  5.000        

totaal vaste kosten ( 21.000)   ( 26.000)   ( 21.100)     ( 19.600)     ( 17.800)    15.800      

netto overschot ( -  )         ( (1.900)    ( -  )           ( 25.800)     ( 19.500)    -              

 
Toelichting



De begroting 2022 laat ten opzichte van 2021 een stijging zien in de omzet, vooral door projecten 
waar wij de regie voeren en waarbij de totale omzet via onze rekening loopt, dit betreft onder meer 
Park Lingezegen, RWS waarden en Akkerranden. De reguliere omzet uit het handmatig werk door 
de LOP is inmiddels vervallen. Daarnaast is er door het afronden van weidevogelsProvincie (SNL) 
een lichte daling, nu het weidevogelbeheer volledig naar het Collectief (ANLB) is overgegaan. ANV 
Lingestreek ziet de winst vooral in deelname door leden en het verbeteren van het 
landschapsbeeld/biodiversiteit door deze projecten, niet zozeer in het behalen van eigen financieel 
resultaat hieruit. Ten aanzien van de weidevogelsubsidies vanuit het Collectief is het direct uit te 
keren aan de weidevogelgroepingen, daar bouwen we voor hen reserves op, dus ook hier is er 
geen 'winst' voor de vereniging. Het beleidsvoornemen extra te investeren in zichtbaarheid van de 
vereniging in 2020 is door de Coronamaatregelen vrijwel stilgelegd. De reservering hiervoor 
plannen we in 2022 te verwezenlijken.
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