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Bestuursverslag 
 

De Nederlandse Ornithologische Unie stelt zich ten doel om onderzoek aan wilde vogels in Nederland te 

stimuleren. Dat doet zij door een netwerk te vormen tussen professionele onderzoekers en de vele mensen 

die in hun vrije tijd vogels onderzoeken. Door deze netwerkfunctie vindt uitwisseling van ideeën plaats en 

worden ook jonge beginnende onderzoekers gemotiveerd om gedegen onderzoek te gaan doen. 

De uitwisseling van kennis vindt primair plaats tijdens landelijke lezingendagen, soms in de vorm van een 

meerdaags congres, en door het uitgeven van twee tijdschriften. Het tijdschrift Limosa is Nederlandstalig 

en populair-wetenschappelijk, met bijdragen die voornamelijk betrekking hebben op ecologie, gedrag, 

avifaunistiek en aantalsontwikkeling van in Nederland levende vogels. Het tijdschrift Ardea is een 

Engelstalig wetenschappelijk ornithologisch tijdschrift dat onderscheidend wil zijn door nadruk op 

langere termijnstudies aan wilde vogelpopulaties en hun leefgebied, duidelijke presentatie van de data en 

goede leesbaarheid. Het tijdschrift richt zich op de wetenschappelijke gemeenschap, maar streeft naar 

goede leesbaarheid voor de niet-specialist. Op lezingendagen en congressen streven we in toenemende 

mate een betrokkenheid van de leden na, in de vorm van presentaties en workshops, inclusief het 

stimuleren van niet-professionele onderzoekers om presentaties te geven, waardoor discussie wordt 

gestimuleerd en de kwaliteit van onderzoek verbetert. 

Verslag 2019 en vooruitblik 2020 

2019 werd gekenmerkt door alweer het 4
de

 congres van de NOU in Haren, waar wederom een grote 

aanloop was van ornithologen. Met minder dan 100 was het aantal deelnemers echter iets lager dan de 

afgelopen congressen. Op de landelijke dag van Sovon was een grote groep toehoorders van zowel NOU-

leden als geïnteresseerden afgekomen op het programma rond ‘tracking’ van vogels. Op deze dag werd de 

Herman Klompprijs uitgereikt aan vogelonderzoekster Ingrid Tulp. 

Het bestuur is actief bezig met het organiseren van activiteiten en het begeleiden van de uitgave van 

Limosa en Ardea. Daarnaast zijn we druk met allerhande financiële en administratieve taken. Omdat we 

hier veel tijd aan kwijt zijn is het niet gelukt om eind 2019 een vernieuwde website in de lucht te hebben. 

In 2020 zullen we met hernieuwde inzet hier aan werken. 

Voor 2020 staan twee thema-dagen op het programma: In maart verzamelen we in Culemborg om te 

luisteren naar lezingen over visetende vogels. In september wordt er een symposium georganiseerd ter 

nagedachtenis aan Sjoerd Dirksen die in het najaar van 2018 overleed. Op 28 november organiseert de 

NOU wederom een symposium tijdens de Landelijke dag van Sovon, de NOU, NEM en 

Vogelbescherming. 

Leden en abonnees 

De NOU had eind 2019 609 leden (tegen 609 eind 2018; 618 eind 2017 en 619 eind 2016).  

Bestuur 

Eind 2019 was het bestuur als volgt samengesteld (naam, functie en jaar van toetreding): 

Christiaan Both (voorzitter)  2014 

Thomas Lameris (secretaris)  2015 

Leen Heemskerk (penningmeester) 2017 

Martijn Perk (ledenadministrateur) 2015 

Frank de Miranda   2019 

Ruben Fijn    2014 

Jip Louwe Kooijmans   2018 

Camilla Dreef    2015 

Bruno Ens    2015 
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Eva Kok    2015 

Kees Schreven    2018 

Met het huidige bestuur voldoen we aan ons eigen streven om bestuursleden te hebben vanuit de 

tenminste de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Ecologie / Vogeltrekstation, 

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Daarnaast hebben we bestuursleden 

van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en uit de ecologische adviesbureaus. Frank de 

Miranda is als bestuurslid ook het contactpersoon met de Avifaunistische Kring Nederland AKN (sectie 

binnen NOU). 

Statutair dient er een tweede secretaris aangewezen te worden. Deze functie wordt vervuld door Martijn 

Perk. Over de invulling van deze bestuursrol hoeft statutair niet door de leden gestemd te worden. 

Maarten Loonen adviseert het bestuur bij de verdere professionalisering van de website en hij onderhoudt 

samen met Martijn Perk de website. 

In 2020 verlaten Thomas Lameris, Eva Kok, Ruben Fijn en Bruno Ens het bestuur. We stellen voor om 

Albert de Jong (werkzaam bij Sovon), Astrid Potiek (werkzaam bij Bureau Waardenburg) en Tom 

Versluijs (werkzaam bij NIOZ) toe te laten treden tot het bestuur. We zijn op zoek naar een tweede 

penningmeester, om de continuïteit van de financiële boekhouding te garanderen. 

Financiën 

De jaarrekening 2019 wordt op 6 maart gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Joost 

Tinbergen en Ekko Smit. Tijdens de ledenvergadering van 14 maart 2020 zal hun oordeel worden 

toegelicht, en wordt de jaarrekening 2019 voorgelegd aan de leden. In diezelfde vergadering zal Ekko 

Smit aftreden als lid van de kascommissie, en dient er een nieuw lid gekozen te worden. 

De financiële positie van de NOU is goed. Het aantal leden is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. De 

reserves zijn afgenomen door kwaliteitsverbetering Ardea (meer kleurenpagina’s en hogere drukkosten) 

en bewust meer te investeren in activiteiten zoals de NOU themadag en de Landelijke Dag, met name om 

deelname van jongeren te stimuleren. Het bestuur vindt deze investeringen belangrijk.  

De contributie is in 2019 met €2 verhoogd naar €47, zoals besloten op de ALV van 9 maart 2019. Voor 

2020 wordt wederom een verhoging van de contributie met €2 voorgesteld. 

Huisstijl en website (www.nou.nu) 

Zoals gepland is er een ontwerp voor een nieuwe huisstijl van ontwerpbureau “Blue Robin”. Dit ontwerp 

zal tijdens de ALV besproken worden. Dit is tevens een eerste stap naar een nieuwe website. Naar 

aanleiding van deze huisstijl zal Blue Robin verder gaan met het ontwerp van een nieuwe website, terwijl 

Martijn een nieuw ‘content-management system’ zal opzetten. Camilla en Frank zijn betrokken in 

ontwerp en inhoud van de nieuwe website. 

Ondanks enkele problemen met de huidige website doen we ons best deze zo up-to-date mogelijk te 

houden, en daarnaast informatie via facebook te verspreiden. 

Themadagen en NOU-congres 

In 2015, 2016 en 2017 is er door de NOU jaarlijks een congres georganiseerd, waarna er besloten is om 

het congres eens in de twee jaar te organiseren. In 2019 was er daarom wederom een NOU-congres, 

georganiseerd in de Biotoop in Haren. Wat betreft locatie van het congres zijn we altijd voor een lastige 

keus gesteld: We kunnen in Haren voor een lage prijs een mooi congres organiseren (ten opzichte van 

hogere kosten voor locaties elders in het land), maar voor veel mensen is Haren ook ver reizen. 

Tussen 8 en 10 Maart verzamelden bijna honderd NOU leden zich in Haren. Tijdens het congres waren er 

meerdere interessante plenaire lezingen, van Sandra Bouwhuis, Ruud Foppen, Koos Dijksterhuis, Fred & 

Henk-Jan Koning en Kees Camphuysen. Daarnaast waren er 22 parallelle lezingen van zowel 

wetenschappers als amateurornithologen, en 5 workshops, met ondermeer de terugkerende favorieten 



Nederlandse Ornithologische Unie, Amsterdam 

 

Blz. 5 

 

‘vragen stellen’ met Joost Tinbergen en ‘zeevogels ontleden’ met Kees Camphuysen. Voor de organisatie 

van het congres willen we met name Koosje Lamers en Iris Kromhout van der Meer bedanken, en Kees 

Schreven vanuit het bestuur. 

De Landelijke Dag van Sovon was na het spektakel van vorig jaar in Apeldoorn weer terug in de Reehorst 

in Ede. Het NOU-symposium over ‘tracking’ vond plaats in de grotere ‘Cerise’ zaal met theateropstelling, 

waar meer dan 200 man een zitplaats kon vinden. In 7 lezingen werden zij meegenomen van langdurige 

migraties van steltlopers en zangvogels, slimme zenders voor onderzoek naar meeuwen en het gebruik 

van nieuwe technieken zoals radio-netwerken voor drieteenstrandlopers en 3D radar voor onderzoek naar 

vogel-windmolen botsingen.  

Relatie met CDNA en CSNA 

We hebben regelmatig contact met Eddy Nieuwstraten, voorzitter van de CDNA. We ontvangen de 

notulen van de vergadering van de CDNA en Eddy zal aanwezig zijn bij de volgende bestuursvergadering 

van de NOU. Contact met het CSNA is voornamelijk opgepakt door het bestuur van Dutch Birding, 

waarmee wij nauw contact houden. Zij zijn inmiddels met het CSNA in gesprek over hun werkwijze, en 

hoe te zorgen dat de CSNA actiever kan worden. 

Promotionele activiteiten 

De NOU was aanwezig met een stand op Landelijke dag. 

De NOU geeft een facebook site en een twitter account. De facebook site wordt beheerd door Camilla 

Dreef, twitter wordt verzorgd door Thomas Lameris. 

Op dit moment heeft de NOU-pagina op Facebook 1166 volgers. Facebook wordt voornamelijk gebruikt 

voor aankondigingen van activiteiten. De NOU heeft een twitter account voor Limosa en voor Ardea. 

Vooral deze laatste wordt gevolgd door veel geïnteresseerde wetenschappers en zorgt ook voor 

internationale verspreiding van nieuwe artikelen in Ardea. 

NOU-bibliotheek 

De NOU-boekenbibliotheek is bij de Rijksuniversiteit Groningen ondergebracht. Verdere informatie over 

de bibliotheken is te vinden op de NOU-website. 

Tijdschriften 

Ardea 

In 2019 (jaargang 107) verschenen van Ardea uiteindelijk de gedroomde drie nummers Er was een grote 

variatie in onderwerpen die in Ardea aan bod kwam, met vrij veel mooie beschrijvende lange 

termijnstudies. Door de mooie illustraties van Jos Zwarts en de figuren die door Dick Visser worden 

gemaakt heeft Ardea een duidelijk onderscheidende verschijningsvorm. De hoop voor 2020 is dat er weer 

drie nummers gaan verschijnen. 

De digitale verspreiding via BioOne (online platform waar artikelen door derden kunnen worden 

“gekocht”) en de inkomsten hieruit zijn in 2019 weer iets gestegen sinds 2018 en dit is een belangrijke 

bron van inkomsten om het eindredactiewerk door Popko Wiersma mogelijk te maken. 

Wetenschappelijke tijdschriften laten een tendens van steeds meer “open-access” publicaties zien: 

publicaties die gratis beschikbaar zijn voor een groot publiek, en betaald worden door de auteurs uit 

onderzoeksubsidies. Op het moment werken wij met abonnees en krijgen we inkomsten via de uitgever 

BioOne, die toegang tot Ardea artikelen controleert. Ardea auteurs kunnen ervoor kiezen om te betalen 

voor hun artikel zodat het Open Access is. Dit is dit jaar een aantal malen gebeurd. Dit gaat niet direct tot 

problemen leiden met BioOne, want pas als meer dan 50% van de artikelen Open Access zijn moeten we 

hierover met BioOne in gesprek.   

Limosa 
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2019 was een goed jaar voor Limosa, want voor het eerst in vele jaren zijn alle nummers binnen het 

kalenderjaar uitgekomen en loopt het verschijnen dus weer in de pas met het jaar. Dit was deels te danken 

aan goed redactiewerk waardoor de achterstand kon worden ingelopen, en ook aan het dubbeldikke 

Sahelnummer dat in november verscheen, met dank aan de themaredactie.  

Limosa heeft steeds voldoende kopij, en we verwachten dat in 2020 weer vier nummers zullen 

verschijnen. 

Huib Kluijver Fonds 

Het Huib Kluijver Fonds, opgericht 19 november 1981 ter nagedachtenis aan Huib Kluijver (1902-1977), 

een van de roergangers van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en de latere NOU, heeft als 

statutaire doelstelling “het bevorderen van de ornithologie in de ruimste zin des woords”. 

Informatie over aanvragen gedaan in 2019 zal worden verstrekt tijdens de ALV op 14 maart 2020. 

Informatie over subsidiemogelijkheden bij het Huib Kluijverfonds kan worden ingewonnen bij de 

secretaris/penningmeester:bobloos@hetnet.nl Hij kan u ook informeren over de mogelijkheden om het 

Huib Kluijver Fonds financieel te ondersteunen door middel van een (fiscaal vriendelijke) schenking, 

waarmee u bijdraagt aan de studie en bescherming van de (inter)nationale vogelwereld. 

Stichting Vogeltrekstation 

Op 31 januari 1931 is de Stichting Vogeltrekstation opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen 

van het ornithologisch onderzoek in het algemeen en dat van de vogeltrek in het bijzonder. 

Het bestuur van de stichting Vogeltrekstation is als volgt samengesteld: Arie van Noordwijk (voorzitter), 

Theo Boudewijn (secretaris), Ruben Fijn (penningmeester), Rinse Wassenaar en Koos van Ee. 

Informatie over subsidiemogelijkheden kan worden ingewonnen bij de penningmeester: r.c.fijn@buwa.nl. 

Hij kan u ook informeren over de mogelijkheden om de Stichting Vogeltrekstation financieel te 

ondersteunen door middel van een (fiscaal vriendelijke) schenking, waarmee u bijdraagt aan de studie en 

bescherming van de (inter)nationale vogelwereld. 

Secties van de NOU (NZG, AKN) 

Nederlandse Zeevogelgroep NZG 

Sinds 2017 bestaan de NZG als emailgroep. Er is verder geen nieuws te vermelden. 

Avifaunistische Kring Nederland (AKN) 

Het huidige bestuur van de AKN bestaat uit Frank de Mirana (voorzitter), Martin Lok (secretaris) en Kees 

Scharringa (penningmeester). De AKN telt 36 leden, en ruim 100 mensen hebben een rol in activiteiten 

van de AKN. Op dit moment heeft de AKN een aantal actieve werkgroepen. De werkgroep 

Ornithologisch Erfgoed, die materiaal archiveert op een website en sessies organiseert. De werkgroep 

Ornithologisch Erfgoed (voormalig) Overzeese Gebiedsdelen houdt zich bezig met ornithologisch werk 

verricht in vroegere koloniën, waaronder Indonesië en Suriname. Ook heeft de AKN een project Georgië, 

waarin het tracht om samen met Batumi Raptor Count en DuGOF financiën te vinden voor het 

inventariseren van ‘biodiversity hotspot’ de Kaukasus. In 2018 heeft de AKN een excursie naar de 

Markerwadden georganiseerd, en de jaarlijkse ALV op 16 november. 

De AKN heeft een wijziging in haar missie voorgesteld tijdens haar ALV. Het voorstel was om personen 

actief in werkgroepen van de AKN automatisch lid te laten worden zonder contributieplicht, om zo de 

continuïteit en levensvatbaarheid van de AKN te vergroten. Om de netwerkfunctie van de AKN te 

vergroten zal er waarschijnlijk ook een nieuwe werkgroep komen: de werkgroep gebiedsbeheer, een 

platform voor gebiedsbeheerders om keuzes en beslissingen wat betreft avifaunistiek te bespreken. De 

nieuwe visie is als zodanig grotendeels goedgekeurd in de ALV van de AKN, en zal nu verder worden 

besproken met de NOU en Sovon. 
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Frank de Miranda was tot 2018 agendalid van het NOU-bestuur, maar is in 2019 toegetreden tot het 

NOU-bestuur en daarmee de contactpersoon voor de AKN in het bestuur. 

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het bijgeleverde jaarverslag van de AKN. 

 

Wageningen, 4 maart 2020 
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2019 

 

Activa  31 december 2019  31 december 2018 
In euro’s       

       

Vorderingen       

       

Debiteuren  4.882   4.273  

Overige vorderingen  -   567  

   4.882   4.840 

Liquide middelen   138.976   137.322 

       

   143.858   142.162 

 

       

       

Passiva  31 december 2019  31 december 2018 
In euro’s       

       

Eigen vermogen       

       

Vrije reserves  76.508   84.293  

Bestemmingsreserves en fondsen  42.854   38.597  

   119.362   122.890 

       

Kortlopende schulden       

       

  Crediteuren  6.060     

  Overige schulden  18.436   19.272  

   24.496   19.272 

       

   143.858   142.162 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 

   

2019 

 Begroting 

2019 

  

2018 
In euro’s

       

       

Lidmaatschapsgelden  28.598  28.800  27.935 

Ardea instituten  4.982  4.900  4.985 

Bio one  14.628  14.000  12.960 

Limosa abonnementen en instituten  7.406  7.700  7.744 

Jaarcongres  4.844  6.000  1.720 

Subsidie Ned Ornith Erfgoed  PBCF  -  -  - 

Giften  321  700  499 

Reprorecht  -  300  314 

Diversen  4.729  -  74 

a. Baten  65.508  62.400  56.231 

       

Tijdschriften  -52.939  - 51.550  - 39.262 

Congressen  -11.599  -10.750  - 7.182 

Overig  -1.681  - 1.400  - 1.346 

b. Besteed aan doelstelling  - 66.219  -63.700  - 47.790 

       

c. Bestuurskosten  -2.818  -3.700  -2.428 

       

d. Financiele baten en (lasten)   - -  132 

       

Saldo van baten en lasten (a+b+c+d)  -3.529  -5.000  6.145 

 

 

Het saldo van baten en lasten is als volgt in het eigen vermogen gemuteerd 

 

Toevoeging (ontrekking) aan fondsen en 

reserves 

      

Kwaliteitsverbetering Ardea 2.020      

Symposium SD 1.750      

Limosa redactie      -172 

Ledenwerving Limosa (batig saldo 2018) 488     -1.311 

Congressen      - 649 

  4.258  0  -2.132 

       

Vrije reserves  -7.787    8.277 

       

Saldo van baten en lasten (a+b+c+d)  -3.529  -5.000  6.145 

       
Ten opzichte van 2018 hogere uitgaven omdat drie nummers Ardea zijn uitgebracht. Het nadelig saldo 

van baten en lasten is € 1.500 lager uitgevallen dan begroot door bijdragen van auteurs voor kleurenfoto’s 

en het open source beschikbaar stellen van artikelen, deels teniet gedaan door hogere drukkosten.   
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Waarderingsgrondslagen  
 

Doel 

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de beoefening van de ornithologie in meest uitgebreide 

zin door: 

- het uitgeven casu quo mede-uitgeven van de tijdschriften Ardea en Limosa, alsmede andere publicaties. 

- het organiseren van wetenschappelijk congressen, thema dagen en excursies 

- het verlenen van medewerking aan casu quo stimuleren van ornithologische projecten of publicaties. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn Organisaties-zonder-winststreven (RJ-

640). De grondslagen die worden toegepast voor waardering van activa en passiva en bepaling van het 

saldo van baten en lasten zijn gebaseerd op historische kosten.  

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, activa waar 

nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.  

 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserves en bestemmingsreserves en fondsen. Vrije reserves moeten 

worden aangewend binnen de doelstellingen van de vereniging en waarborgen dat de vereniging  haar 

activiteiten kan continueren en daarvoor verplichtingen aangaan. Op bestemmingsreserves rust de 

verplichting ze aan wenden voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. De besteding ervan moet nog in 

vorm uitgaven ten laste van de exploitatie komen. Bestemmingsreserves zijn: 

- Digitalisering tijdschriften, voor het toegankelijk maken via de NOU website van alle oude Ardea en 

Limosa tijdschriften en de tijdschriften van haar voorgangers. Daarnaast de publicaties van de WIWO 

en Watervogels.  

- Ardea specials, voor dekking van extra kosten verbonden aan het uitbrengen van speciale nummers. 

Hieronder is ook gereserveerd een subsidie van € 9.000 ontvangen van de Europese Unie voor een 

Aalscholver special.  

- Ledenwerving Limosa betreft overschotten op de exploitatie, waarop in mindering zijn gebracht voor 

ledenwerving gebruikte gelden.  

- Dotatie kwaliteitsverbetering Ardea is gerelateerd aan bijdragen van auteurs voor kleurenfoto’s en 

beschikbaar voor verdere kwaliteitsverbetering Ardea, een en ander naar het oordeel van de redactie.  

- Toekomst Ardea is ingesteld in verband met de verwachte digitalisering van de uitgave op lange 

termijn en de gevolgen daarvan voor de status van het tijdschrift. In samenhang daarmee is de 

frequentie opgevoerd tot twee of drie nummers per jaar en is veel aandacht voor wetenschappelijke 

publicaties op basis van langjarig onderzoek. Extra kosten voor een derde nummer kunnen deels uit 

deze reserve worden betaald.  

- Het Ned Ornithologisch Erfgoed betreft een overschot op eerdere projecten en is gereserveerd voor 

vervolgprojecten.  

- Het bestuur heeft besloten in september 2020 een symposium te organiseren ter nagedachtenis aan 

Sjoerd Dirksen.  

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten 

 

De bepaling van het saldo van baten en lasten hangt nauw samen met de waardering van activa en passiva. 

Contributies en abonnementsgelden worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. 

Subsidies en sponsorbijdragen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als deze zijn toegekend of 
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als daarover kan worden beschikt. Exploitatielasten en uitgaven aan projecten worden in de staat van 

baten en lasten verantwoord in de periode waarin de tegenprestatie is geleverd en de activiteiten hebben 

plaatsgevonden. Financiële baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking 

hebben.  

 

BioOne is een not-for-profit organisatie die tegen betaling wetenschappelijke artikelen digitaal 

beschikbaar stelt en van de inkomsten daaruit ongeveer 50% doorbetaalt aan de uitgevers. De hoogte van 

de doorbetaling is voor 50% gebaseerd op het aantal via Ardea beschikbare artikelen en voor 50% op het 

aantal via BioOne geraadpleegde artikelen. De inkomsten van de NOU uit BioOne worden verantwoord in 

het jaar van ontvangst, derhalve betreffen de verantwoorde inkomsten het voorgaande boekjaar.  

 

Limosa. Vanaf 2007 verzorgt de NOU alleen nog de verzending en abonnementen administratie. Sovon 

regelt de andere activiteiten en draagt de eventuele verliezen op de exploitatie. Een overschot wordt 

toegevoegd aan de reserve Werving Limosa. De bijdrage van de NOU aan de exploitatie van Limosa 

bestaat uit de ontvangen abonnementsgelden, een bijdrage uit de contributie van € 13,65 per betalend lid 

en opbrengsten uit losse verkoop, daarop in mindering komen de gemaakte verzend- en 

administratiekosten.  

 

Reprorecht. Betreft ontvangen vergoedingen voor gemaakte kopieën van auteursrechtelijk beschermde 

artikelen. Doorbetaling van het auteursdeel is pro rata het aantal pagina’s in het jaar waarover wordt 

afgerekend. Niet aan auteurs doorbetaalde bedragen worden teruggestort naar de Stichting Reprorecht.  
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Toelichting op de balans 
 

Vorderingen  

   31 dec. 2019   31 dec. 2018 
In euro’s

       

       

Debiteuren       

te innen contributies  108   4.581  

auteursbijdragen  4.774   -  

voorziening niet invorderbaar  -   -308  

   4.882   4.273 

Overige vorderingen       

Vooruit betaalde kosten en rente  -   567  

   -   567 

       

   4.882   4.840 

Liquide middelen 

  31 dec. 2019  31 dec. 2018 
In euro’s

     

     

ING 347   6.748  3.715 

ING spaarrekening  35.014  35.000 

ING 522  771  2.151 

ASN  96.443  96.390 

    - 

  138.976  137.256 

Overige schulden 

  31 dec. 2019  31 dec. 2018 
In euro’s

     

     

Limosa verzendkosten nrs 91( 3-4)   -  4.000 

Sovon uhv exploitatie Limosa  8.900  7.700 

Reeds ontvangen contributie 2020  3.424  4.773 

Te ontvangen facturen  3.646  - 

Dubbele betalingen  -  270 

Donaties HKF en VTS  445  314 

Nog te betalen onkostendeclaraties 2019  160  234 

Bijdrage CDNA  450  - 

Reprorecht 2017  62  566 

Bankkosten 4
de

 kwartaal  100  100 

Diversen  1.249  1.249 

     

  18.436  19.206 

 

De post Diversen betreft in 2016 vooruitbetaalde contributies die  niet zijn afgewikkeld. Hoger 

exploitatieresultaat Sovon dooor het combineren van de nrs 3 en 4 in één uitgave.  
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Eigen vermogen 

  31 december 2019  31 december 2018 
In euro’s       

       

Vrije reserves       

reserve voor continuiteit  84.295   76.018  

saldo uit baten en lasten boekjaar  -7.787   8.277  

   76.508   84.295 

Bestemmingsreserves en fondsen       

digitalisering tijdschriften  6.564   6.564  

Ardea specials  19.570   19.570  

ledenwerving Limosa  2.134   1.645  

kwaliteitsverbetering Ardea  2.020   -  

toekomst Ardea  9.843   9.843  

Ned Ornithologisch Erfgoed  973   973  

symposium SD  1.750   -  

   42.854   38.595 

       

   119.362   122.890 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
Baten 

De baten van € 65.508 waren € 3.000 hoger dan begroot voornamelijk door auteursbijdragen voor open 

source en kleurenfoto’s. Ten opzichte van 2018 namen de baten toe met  € 9.000 als volgt te specificeren: 

 

   

2019 
In euro’s

   

   

Auteursbijdragen Open Source  2.000 

Auteursbijdragen kleurenfoto’s  3.000 

Hogere bijdrage deelnemers jaarcongres. (Eén 

themadag in 2018, meerdaags congres in 2019) 

  

3.000 

Overig  1.000 

   

  9.000 
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Het aantal betalende leden en abonnees was als volgt samengesteld: 

  Ardea   Limosa  

  2019 2018  2019 2018 

       

NOU individueel       

- jeugleden   7 6  7 6 

- leden Nederland  516 523  516 523 

- leden overig Europa  62 60  60 60 

- leden buiten Europa  5 11  5 10 

- alleen Limosa  - -  244 253 

       

Instituten       

- instituten en organisaties Nederland  16 15  28 30 

- instituten en organisaties overig Europa  19 18  10 11 

- instituten en organisaties buiten Europa  14 22  5 5 

       

  639 649  875 892 

 Exploitatiekosten 

  Werkelijk 

2019 

 Begroting 

2019 

 Werkelijk 

2018 
In euro’s

       

       

Productiekosten       

Redactie en vormgeving 3 nrs Ardea (2018: 2 nrs)  18.384  18.000  11.890 

Drukkosten (Ardea 3 nrs)  15.834  14.000  8.500 

Verzendkosten Ardea (3 nrs)  3.843  3.750  2.315 

Verzendkosten 5 nrs Limosa (2018: 5 nrs)  10.334  12.200  9.660 

Afdracht Sovon uhv exploitatie Limosa  8.900  7.400  7.700 

Bijdragen derden in de kosten      -552 

Mutatie in reservering nagekomen nummers  -4.000  -4.000  -2.000 

 

Organisatiekosten 

 53.295  51.350  37.513 

Huur van ruimten  5.862  4.000  3.486 

Verteringen en representatie  5.328  6.350  4.720 

Werving Limosa tlv bestemmingsreserve  -488  -  1.312 

Reis- en verblijfkosten  271  150  29 

Kantoorkosten  3.088  4.150  1.809 

  14.061  14.650  11.356 

Donaties       

Donaties HKF en STV  131  -  173 

CDNA   450  500  273 

AKN   900  900  900 

Herman Klomp prijs  200  -  - 

  1.681  1.400  1.346 

       

  69.037  67.400  50.215 

Hogere productiekosten dan vorig jaar door een extra nummer van Ardea, en hoger dan  begroot door 

drukkosten (prijsstijging en meer kleurenfoto’s en pagina’s). De organisatiekosten waren hoger dan vorig 

jaar samenhangend met het meerdaagse congres van 8 - 10 maart. 
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Ten opzichte van de begroting zijn de verschillen in organisatiekosten als volgt te specificeren.  

   

2019 
In euro’s

   

   

Huur grotere zaal Sovon landdag  2.000 

Lagere verterigen door minder deelnemers aan het 

congres in maart 

  

-1.000 

Diverse bestuurskosten  - 1.000 

   

De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

  Werkelijk 

2019 

 Begroting 

2019 

 Werkelijk 

2018 
In euro’s

       

       

zaalhuur  254  400  337 

Verteringen  258  400  351 

Reis- en verblijfkosten  26  20  29 

Administratie en porti  118  100  200 

Automatisering  969  1.000  947 

Upgrading NOU website  750  1.000  - 

Verzekeringen  171  150  200 

Bankkosten  466  350  321 

Overig  -194  280  43 

       

  2.818  3.700  2.428 

 

Specificatie baten en lasten 2019 naar activiteit 

  Baten Lasten 

 

 Bestemmings 

reserves 

 Exploitatie 

saldo 

 Begroting 

 
In euro’s

          

          

Ardea  38.879 - 38.060  - 2.020  -1.201  -  1.250 

Limosa  15.413 - 14.877  -488  48  - 

Jaarcongres  6.344 - 7.088    -744  -1.000 

Symposium SD  - -  - 1.750  -1.750  - 

Landelijke dag  1.500 - 4.510    -3.010  - 750 

Donaties / subsidies  321  - 1.684    -1.363  - 1.400 

NOU Algemeen  3.051 -2.818    233  - 600 

          

  65.508 69.037  - 4.258  - 7.787  - 5.000 

Van de ledencontributies bestemd voor NOU algemeen is € 3.000 conform budget verantwoord onder 

baten Jaarcongres en Landelijke dag Sovon.  

 

Almere,4 maart  2019 

Leen Heemskerk (penningmeester) 
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VERKLARING KASCOMMISSIE 

 

 

Verslag van de NOU-kascommissie over het verenigingsjaar 2019 

 

 

 

De kascommissie 2019 

 

 

Ekko Smith     Joost Tinbergen 

 

 

 



Verslag van de NOU-kascommissie over het verenigingsjaar 2019 

 

 

Op vrijdag 6 maart 2020 heeft de kascommissie in Zwolle samen met de penningmeester de 

financiën van de vereniging over het jaar 2019 gecontroleerd. Dit is gebeurd aan de hand van 

de ontvangen financiële conceptjaarstukken en de proef- en saldi balans en de ter plekke 

getoonde  overzichten van de journaalposten, bankafschriften en kasstukken.  

 

Drie jaar geleden is speciale boekhoudsoftware aangeschaft om de werkzaamheden van de 

penningmeester en de ledenadministrateur te vergemakkelijken. Dit systeem is nu compleet 

ingevoerd waardoor o.a. de bankmutaties nu automatisch worden ingevoerd in de 

boekhouding. De inning van contributies en abonnementsgelden gaat nu zeer effectief 

waardoor de vorig jaar ontstane achterstand geheel is ingelopen. Helaas vraagt dat nog wel 

veel aandacht omdat onze achterban zeer traag is met betalen.  

 

De financiën van de vereniging zijn gezond, en de omvang van het vermogen voldoet (ruim) 

aan de eis dat de financiële verplichtingen voor een jaar er ruim door gedekt kunnen worden. 

In het verslagjaar is, zoals altijd al nagestreefd werd, voor het eerst een derde Ardea-nummer 

uitgebracht. Dat is mede aanleiding tot een negatief resultaat over 2019. Hiervoor is echter 

een reserve gevormd. Belangrijk in de toekomst is dat de afname van de ontvangen Ardea-

abonnementsgelden wordt gecompenseerd door de ontvangsten via BioOne 

 

De commissie kon vaststellen dat de saldi op 1 januari en 31 december 2019 van de 

verschillende bankrekeningen correct zijn opgenomen in de jaarrekening. Steekproeven lieten 

zien dat de uitgaven en inkomsten verantwoord in de jaarrekening spoorden met de 

basisgegevens van de administratie. 

 

De conclusie van de kascommissie is dan ook dat er geen onregelmatigheden zijn 

aangetroffen, dat de gecontroleerde administratie in orde is bevonden en dat de jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de financiele gang van zaken in 2019 en de financiele positie 

eind 2019.  

 

Op basis van het bovenstaande adviseert de kascommissie dan ook aan de jaarvergadering om 

de jaarrekening goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het financiële beleid 

over 2019.  

 

De kascommissie 2019 

 

Zwolle  6 maart 2020 

 

 

 

 

Joost Tinbergen     Ekko Smith 

 

 


