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Begroting 2018 ANV Vockestaert

Voor u ligt de begroting van de ANV Vockestaert voor 2018. Voor de diverse

langjarige projecten is dankzij de getallen uit de voorafgaande jaren in grote lijnen

goed vast te stellen wat er zal gebeuren in 2018. 

De opzet van de begroting is min of meer hetzelfde als vorig jaar: eerst een blik

op de financiën van de projecten zoals uitgevoerd in 2016 en eventueel voorgaande

jaren en vervolgens de getallen zoals voorzien voor projecten en de vereniging 

Vockestaet voor 2017 en begroot voor 2018.

De Projecten:
De ANV Vockestaert is verantwoordelijk voor een aantal projecten. Projecten die 

elk een eigen boekhouding hebben. In de onderstaande tabel de projecten,

de “realisaties” in 2015, 2016 en 2017 (geschat voor 2017, nog niet heel 2017 is

immers voorbij) en een kolom met de begrote bedragen voor 2018. In principe 

gaat het er bij deze projecten om dat alle inkomende bedragen via subsidies dan

wel afgesproken vergoedingen worden verkregen door Vockestaert. Met deze

bedragen kunnen dan de kosten van het betreffende project, waaronder het 

inhuren van personeel voor het uitvoeren van de taken, onder andere op het kantoor

van Vockestaert, worden betaald. Bijdragen van Vockestaert zelf voor de projecten

zullen veelal minimaal zijn. 

Project 2015 2016 2017 2018

omzet omzet schatting begroting

IODS 24.713 17.414 0 0

Wandelen 1.000 960 1.000 1.000

Recreatie 11.881 20.843 20.000 20.000

Educatie 45.319 32.866 40.000 40.000

Groenfonds 239.229 263.890 260.000 250.000

SNL 32.095 21.557 2.500 2.500

Landhekken 0 5.684 0 0

Natuurvr oevers 15.000 33.509 33.500 33.500

Weidevogelpact 0 0 45.000 45.000

Beheer+kudde 220.388 239.720 225.000 0

Som omzet 589.625 636.443 627.000 392.000

Op grond van de cijfers in de tabel kan geconcludeerd worden dat de financiële omzet 

redelijk constant zal blijven. 

Vanaf 2017 heeft ANV Vockestaert een faciliterende taak voor het Weidevogelpact.

Vockestaert heeft deze taak op zich genomen op basis van een akkoord bevonden 

begroting.

In deze begroting zijn de kosten voor een aangestelde medewerker opgenomen.

Op last van de belastingdienst zal vanaf 1 januari 2018 de administratie van de

Stichting Schaapskudde Vockestaert zelfstandig moeten worden gevoerd.

Als gevolg hiervan zal binnen de administratie van de ANV Vockestaert dit project 

niet meer worden vastgelegd.

De personele behoefte op kantoor is min of meer gelijk gebleven.

Het belang van een goed functionerend kantoor blijft natuurlijk ook in 2018

van levensbelang.
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De Vereniging
De belangrijkste begroting voor ANV Vockestaert is die voor de vereniging zelf. De 

vereniging heeft op dit moment 3 kantoormedewerkers, 3 veldmedewerkers en een 

vaste medewerker en een aantal oproepkrachten in dienst. Allen zijn in deeltijd 

werkzaam en worden op verschillende manieren “ingehuurd”. In alle gevallen moeten 

de kosten enerzijds via de projecten en anderzijds, we spreken over 

"verenigingsoverhead" via verenigingsgelden opgebracht worden. 

Daarnaast heeft de ANV Vockestaert onkosten vanwege het kantoor. Er moet huur 

betaald worden aan de woningbouwvereniging Midden-Delfland, er moet geld betaald

worden aan de nutsbedrijven en er gaat nogal wat geld om in de kantoor-

automatisering. Voor een gedeelte zijn die gelden door te berekenen aan de 

verschillende projecten. Al met al leidt dit naar de volgende, voor een gedeelte (2017), 

geschatte cijfers.

Inkomsten 2015 2016 2017 2018

realisatie realisatie schatting begroot

Bankrente 461 444 250 250

Contributies, donaties 8075 11300 8000 8000

Detacheringsbijdragen 32642 31719 32000 32500

Huurbijdragen 4375 9108 9200 9200

Vockestaert “werk” 28000 28585 72500 72500

Heroriëntatie Groenfonds 0 0 5000 0

Totaal inkomsten 73553 81156 126950 122450

Uitgaven 2015 2016 2017 2018

realisatie realisatie schatting begroot

Huisv. en kantoorkosten 12576 15683 16500 17500

Verenigingskosten 14986 12545 15000 15000

Vacatie/representatie 10111 8954 10000 10000

Personeelskosten 34501 40475 70000 75000

Diverse algemene kosten 225 180 500 500

Heroriëntatie Groenfonds 0 0 10000 0

Totaal uitgaven 72399 77837 122000 118000

Resultaat 1154 3319 4950 4450

Gezien de afloop van de regeling puntensysteem bij Stichting Groenfonds 

Midden Delfland heeft het bestuur besloten zich te heroriënteren op de 

voortzetting van de regeling in de komende jaren. 

Daar de kosten van deze heroriëntatie de bijdrage van Stichting Groenfonds

Midden Delfland zullen overstijgen heeft het bestuur besloten deze meerkosten

ten laste van het Eigen Vermogen te brengen.

Besloten is de hoogte van de contributie te handhaven en de reductie ook voor  

2018 vast te stellen op 50% van de jaarcontributie.

Schipluiden, 31 oktober 2017.

Dirk van den Berg.
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