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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 2020 en vooruitblik 2021
De NOU was anno 2020 een financieel gezonde vereniging met een stabiel ledenbestand. Echter was
2020 een bijzonder jaar. In maart brak een pandemie van Covid-19 (corona) uit. Vanwege dit virus ging
Nederland in een lockdown, waardoor onder andere bijeenkomsten en excursies het hele jaar niet meer
waren toegestaan. Dat betekende dat de op 14 maart geplande themadag over visetende vogels werd
afgeblazen. Hiervoor hadden zich bijna 100 deelnemers aangemeld. Het themaprogramma werd alsnog
digitaal gehouden op de Landelijke Dag,
Vanwege corona werden de vergaderingen van het bestuur vanaf het voorjaar digitaal gehouden. Het
bestuur vergaderde op de volgende data:




21 januari 2020
6 mei 2020
2 november 2020

Vanwege de pandemie was het niet mogelijk om een ALV te organiseren. Daarom werd besloten om de
bespreking van de stukken van 2019 uit te stellen tot het moment waarop het weer mogelijk zou zijn om
een ALV te beleggen. Dat betekent dat tijdens de ALV van 27 maart 2021 de jaarverslagen van zowel
2019 als 2020 worden besproken.
Het bestuur hield zich in 2020 vooral bezig met het organiseren (en vooral uitstellen) van de geplande
activiteiten en het begeleiden van de uitgaven van Limosa en Ardea. De vernieuwing van de huisstijl
werd afgerond en zal in 2021 worden geïmplementeerd in een nieuw te bouwen website.
In 2020 vond een wissel van enkele bestuursleden plaats, die in de ALV in stemming zal worden
gebracht.
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In 2021 zal de focus van het bestuur liggen op het realiseren van de nieuwe website, het implementeren
van de nieuwe huisstijl, het - waar mogelijk organiseren - van onderzoekworkshops voor jongeren en
studenten, een discussie over de rol van de NOU ten aanzien van (en mogelijk nauwere samenwerking
met) de CDNA en CSNA ten behoeve van het herzien van de officiële Nederlandse vogellijst.
Leden en abonnees
De NOU had eind 2020 600 leden en eind 2019 609 leden (tegen 609 eind 2018; 618 eind 2017 en 619
eind 2016).
Bestuur
Eind 2020 was het bestuur als volgt samengesteld (naam, functie en jaar van toetreding):
Christiaan Both (voorzitter)
2014
Thomas Lameris (secretaris)
2015 (vertrekkend)
Leen Heemskerk (penningmeester)
2017 (vertrekkend)
Martijn Perk (ledenadministrateur)
2015
Frank de Miranda
2019
Ruben Fijn
2014 (vertrekkend)
Jip Louwe Kooijmans
2018
Camilla Dreef
2015
Bruno Ens
2015 (vertrekkend)
Eva Kok
2015 (vertrekkend)
Kees Schreven
2018
Albert de Jong (secretaris)
Astrid Potiek
Tom Versluijs
Dick Veenendaal

2020 (toetredend)
2020 (toetredend)
2020 (toetredend)
2021 (toetredend

Met het bestuur voldoen we aan ons eigen streven om bestuursleden te hebben vanuit de tenminste de
Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Ecologie c.q. 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. Albert de Jong
(werkzaam bij Sovon), Astrid Potiek (werkzaam bij Bureau Waardenburg) en Tom Versluijs (werkzaam bij
NIOZ) zijn vanaf het voorjaar van 2020 ingewerkt en hebben de bestuurstaken feitelijk al overgenomen,
al vraagt hun plek nog wel om goedkeuring tijdens de ALV van 27 maart 2021. Leen Heemskerk verlaat
2021 het bestuur.
Financiën
De jaarrekening 2019 is op 6 maart gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Joost Tinbergen
en Ekko Smit. Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2021 zal hun oordeel worden toegelicht, en
worden de jaarrekeningen van 2019 en 2020 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 en 2020 nagenoeg gelijk gebleven, een lichte
daling in 2020 valt te verklaren door minder aanwas naar aanleiding van bijeenkomsten. De reserves
zijn afgenomen door kwaliteitsverbetering Ardea (meer kleurenpagina’s en hogere drukkosten) en
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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 en 2021 wordt wederom een verhoging van de contributie met €2 resp € 1 voorgesteld.
Huisstijl en website (www.nou.nu)
Het nieuwe ontwerp voor de huisstijl is onder leiding van Frank de Miranda, Martijn Perk en Camilla
Dreef afgerond. Blue Robin dtp heeft een nieuwe logo en een nieuwe kleurensamenstelling opgeleverd.
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
De op 14 maart 2020 geplande themadag over visetende vogels werd vanwege corona afgezegd.
Besloten werd om deze bijeenkomst alsnog op 27 november 2020 op de Landelijke Dag van Sovon te
organiseren. Via een online stream op YouTube werden die dag in zes lezingen van de NOU in een
parallelprogramma gegeven. De lezingen werden live door 120-190 kijkers gevolgd en zijn achteraf nog
enkele honderden malen bekeken.
De lezingen zijn hier terug te kijken:
www.youtube.com/user/SOVONVogelonderzoek/videos
Tom Versluijs, Kees Schreven en Astrid Potiek ondersteunden de programmering en Martijn Perk was
namens de NOU aanwezig op een digitale infomarkt. De infomarkt werd echter niet veel bezocht. We
kijken terug op een geslaagd evenement, al blijven fysieke bijeenkomsten een stuk waardevoller, alleen
al vanwege de onderlinge ontmoetingen.
In 2015, 2016 en 2017 en 2019 is er door de NOU een meerdaags congres georganiseerd. Het stramien is
om meerdaagse congressen eens per twee jaar te blijven organiseren. Dat betekent dat er in 2021 weer
een congres in de agenda staat. De verwachting is echter dat het in 2021 nog niet mogelijk zal zijn om dit
te organiseren. Aanvankelijk was het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche gereserveerd in januari 2021,
maar deze afspraak is afgezegd en de NOU heeft een voucher ontvangen om de locatie later alsnog te
kunnen gebruiken. Er staat nu een optie voor 21-23 januari 2022.
Het in september 2020 voorziene symposium ter nagedachtenis aan Sjoerd Dirksen werd tot nader orde
uitgesteld. Het plan blijft om dit te organiseren.
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. Bij de CDNA speelt de discussie om de Nederlandse lijst
vollediger te maken en betere richtlijnen te hanteren voor de officiële vaststelling. Ook is het nodig om
de verschillende taken van de CDNA en de werkverhouding tot Dutch Birding en NOU op te frissen. Dat
zal via een overleg in maart 2021 met vertegenwoordigers van de drie organisaties plaatsvinden.
Contact met het CSNA is voornamelijk opgepakt door het bestuur van Dutch Birding, waarmee wij nauw
contact houden. Zij zijn met het CSNA in gesprek over hun werkwijze, en hoe te zorgen dat de CSNA
actiever kan worden.
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Promotie-activiteiten
Er waren dit jaar geen evenementen waarop de NOU vertegenwoordigd kon zijn, behalve op de digitale
Landelijke Dag. De NOU heeft een facebookpagina en een twitteraccount. De facebook site wordt
beheerd door Camilla Dreef en Astrid Potiek, twitter wordt verzorgd door Albert de Jong.
Op dit moment heeft de NOU-pagina op Facebook 1175 volgers. Facebook wordt voornamelijk gebruikt
voor aankondigingen van activiteiten. De NOU heeft een twitteraccount 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 2020 (jaargang 108) verschenen van Ardea twee nummers. Er was een grote variatie aan publicaties,
van populatieschattingen van Aasgieren in Oman tot aan een akoestische monitoringsstudie naar de
nachttrek van bijeneters. 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 2021 is
dat er drie nummers verschijnen, waaronder themanummers over aalscholveronderzoek in Europa en
over onderzoek aan overwinterende trekvogels in de Sahelzone.
Limosa
2020 was opnieuw een goed jaar voor Limosa. Er kwam meer dan voldoende kopij binnen en er werden
weer vier nummers geproduceerd, met een mooie variatie aan artikelen. Limosa heeft steeds voldoende
kopij en we verwachten dat in 2021 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 2020 zal worden verstrekt tijdens de ALV op 27 maart 2021.
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.
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Secties van de NOU (NZG, AKN)
Nederlandse Zeevogelgroep NZG
Sinds 2017 bestaan de NZG als e-mailgroep. Er is verder geen nieuws te vermelden.
Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
De activiteiten van de AKN zijn in 2020 wisselend getroffen door de Corona pandemie. In het project
Ornithologisch Erfgoed (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen konden we een groot deel van het
geplande werk afronden en we overwegen een vervolg. Voor Nederland zelf heeft de Werkgroep
Ornithologisch Erfgoed zich geconcentreerd op verschillende zaken zoals het externe project ATHENA,
het structureel onderbrengen van archieven zoals Willem Bierman (dagboeken) en Bernard van Dooren
(eiercollectie), relatiebeheer met archiefinstellingen en tenslotte veel werkzaamheden voor update van
het archief van de NOU en de voormalige Club van Nederlandse Vogelkundigen. Het contact met
Georgische organisaties staat door Corona onder druk. Na acht jaar zijn de in 2019 aangekondigde
vernieuwingen in de AKN per 1-1-2021 doorgevoerd met betrekking tot bestuurssamenstelling,
huishoudelijk reglement, AKN-netwerk en voorbereiding halfjaarlijkse nieuwsbrieven. Het nieuwe adres
van het AKN-secretariaat is AKNNOU21@gmail.com (van Paul Keuning). Geïnteresseerden kunnen zich
daar melden als lid (zonder verplichte contributie) en de halfjaarlijkse nieuwsbrief

Groningen, 5 maart 2021
Christiaan Both (voorzitter)
Albert de Jong (aspirant secretaris)
Leen Heemskerk (penningmeester)
Martijn Perk (ledenadministrateur)
Astrid Potiek
Jip Louwe Kooijmans
Camilla Dreef
Tom Versluijs
Kees Schreven
Frank de Miranda
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
Activa
In euro’s

31 december 2020

31 december 2019

1.357
4.718

4.882
-

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
In euro’s

6.075
148.320

4.882
138.976

154.395

143.858

31 december 2020

31 december 2019

89.864
42.043

76.508
42.854

Eigen vermogen
Vrije reserves
Bestemmingsreserves en fondsen

131.907

119.362

Kortlopende schulden
Wervingsbijdrage Limosa tgv Sovon
Crediteuren
Overige schulden

5.033
4.610
12.845

6.060
18.436
22.488

24.496

154.395

143.858
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Staat van baten en lasten over 2020

2020

Begroting
2020

2019

Lidmaatschapsgelden
Ardea instituten
Bio one
Limosa abonnementen en instituten
Jaarcongres
Subsidie Ned Ornith Erfgoed PBCF
Giften en overig
Reprorecht
Open Source en bijdrage kleurenfoto’s
Baten

29.837
4.956
14.861
6.870
50
3.467
290
710
2.652
63.693

30.600
5.500
15.000
6.800
1.000
400
5.100
64.400

28.598
4.982
14.628
7.406
4.844
321
4.729
65.508

Tijdschriften
Congressen
Overig
Besteed aan doelstelling

-40.629
-1.797
-4.950
-47.376

-52.200
-7.700
-1.400
-61.300

-52.939
-11.599
-1.681
- 66.219

Bestuurskosten

-1640

-2.850

-2.818

Saldo van baten en lasten (a+b+c)

14.678

250

-3.529

In euro’s

Het saldo van baten en lasten is als volgt in het eigen vermogen gemuteerd
Toevoeging (ontrekking) aan fondsen en reserves
Kwaliteitsverbetering Ardea
Symposium SD
Dotatie reserve OEvOG
Ledenwerving Limosa (batig saldo 2018)

822
500
1.037
-

2.000
-1.750
-

2.020
1.750
488

2.359

250

4.258

Vrije reserves

12.319

-

-7.787

Saldo van baten en lasten (a+b+c)

14.678

250

-3.529

Ten opzichte van 2019: lagere uitgaven omdat twee nummers Ardea zijn uitgebracht (2019: 3). Door
Corona minder uitgaven voor bestuursvergaderingen en congressen , waar tegenover ook minder
bijdragen van deelnemers aan congressen..
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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, themadagen 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 (RJ640). 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. Deze post wordt vanaf 2020 onder de schulden verantwoord.
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 Nederlands 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.
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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
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% doorbetaald 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 opgenomen onder de overige schulden. 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 de uitgeversbijdrage voor gemaakte kopieën van auteursrechtelijk beschermde
artikelen. In 2020 is de vergoeding over publicatiejaar 2017 afgerekend.
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Toelichting op de balans
Vorderingen
31 dec. 2020

In euro’s

Debiteuren
Contributies
Auteursbijdragen
Voorziening niet invorderbaar

209
1.148
-

31 dec. 2019

108
4.774
1.357

Ov. orderingen en vooruitbetaalde
kosten
Subsidie PBCF/ OEvOG
Voucher Congresaccommodatie

4.882

3.467
1.251

-

4.718
6.075

4.882

Liquide middelen
31 dec. 2020

31 dec. 2019

14.140
35.024
2.688
96.468

6.748
35.014
771
96.443

148.320

138.976

31 dec. 2020

31 dec. 2019

8.464
2.529
877
250
300
325
100
-

8.900
3.424
3.646
445
160
450
62
100
1.249

12.845

18.436

In euro’s

ING 347
ING spaarrekening
ING 522
ASN

Overige schulden
In euro’s

Sovon uhv exploitatie Limosa
Vooruitbetaalde contributies
Te ontvangen facturen
AKN OEvOG
Donaties HKF en VTS
Nog te betalen onkostendeclaraties 2019
Bijdrage CDNA
Reprorecht 2017
Bankkosten
Diversen
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Wervingsbijdrage Limosa tgv Sovon
31 dec. 2020

In euro’s

Saldo 1 januari
Resutlaat boekjaar 2019
Aanwending voor werving

2.132
2.901
2.901
5.033

Eigen vermogen
31 december 2020

31 december 2019

76.508
12.319

84.295
-7.787

In euro’s
Vrije reserves
Reserve voor continuiteit
Saldo uit baten en lasten boekjaar

88.827
Bestemmingsreserves en fondsen
Digitalisering tijdschriften
Ardea specials
Ledenwerving Limosa
Kwaliteitsverbetering Ardea
Toekomst Ardea
Ned Ornithologisch Erfgoed
Symposium SD

6.564
19.570
2.842
9.843
2.010
2.250

76.508
6.564
19.570
2.134
2.020
9.843
973
1.750

43.080

42.854

131.907

119.362
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
De baten van € 64.000 waren € 1.000 lager dan begroot, het saldo van lagere auteurs- en
congresbijdragen en een ontvangen subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het veiligstellen
van het Ornithologisch erfgoed Overzeese gebiedsdelen (OEvOG). Ten opzichte van 2019 namen de
baten af met € 2.000 als volgt te specificeren:
2020
In euro’s

Auteursbijdragen Open Source en foto’s
Congresbijdragen (meerdaagscongres 2019)
Subsidie Pr. Bernhard Cultuurfonds
Overig

-2.000
-5.000
4.000
1.000
- 2.000

Het aantal betalende leden en abonnees was als volgt samengesteld:
Ardea
2020
2019

Limosa
2020

2019

NOU individueel
- jeugleden
- leden Nederland
- leden overig Europa
- leden buiten Europa
- alleen Limosa

8
512
59
5
-

7
516
62
5
-

8
512
53
5
239

7
516
60
5
244

Instituten
- instituten en organisaties Nederland
- instituten en organisaties overig Europa
- instituten en organisaties buiten Europa

15
19
13

16
19
14

27
9
5

28
10
5

631

639

858

875
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Exploitatiekosten
Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

12.438
9.886
3.259
6.582
8.464
40.629

18.300
15.300
4.000
8.200
6.400
52.200

18.384
15.834
3.843
10.334
8.900
- 4.000
53.295

1.881
140
1.417
3.438

4.150
4.250
150
2.000
10.550

5.862
5.328
-488
271
3.088
14.061

154
225
900
3.670
4.949

100
400
900
1.400

131
450
900
200
1.681

49.016

64.150

69.037

In euro’s

Productiekosten
Redactie en vormgeving 2 nrs Ardea (2019: 3 nrs)
Drukkosten (Ardea 3 nrs)
Verzendkosten Ardea
Verzendkosten 4 nrs Limosa (2019: 5 nrs)
Afdracht SOVON uhv exploitatie Limosa
Mutatie in reservering nagekomen nummers
Organisatiekosten
Huur van ruimten
Verteringen en representatie
Werving Limosa tlv bestemmingsreserve
Reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten
Donaties
Donaties HKF en STV
CDNA
AKN
AKN OEvOG
Herman Klomp prijs

Lagere productiekosten dan vorig jaar omdat van Ardea één nummer minder is uitgebracht. De
organisatiekosten waren lager dan vorig jaar omdat vanwege Corona het congres in maart niet kon
doorgaan en de online deelname aan de Landelijke Dag Sovon lager uitkwam.
De donatie uitgaven AKN OevOG betreft de eigen bijdrage van €1.250 en en gedeeltelijke doorbetaling
van daarvoor ontvangen subnsidies. Het meerdere is toegevoegd aan de reserve Nederlands
Ornithologisch Erfgoed.
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De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

130
92
529
919
793
171
233
-1.227

400
400
50
350
1.000
200
400
50

254
258
26
118
969
750
171
466
-194

2.850

2.818

In euro’s

zaalhuur
Verteringen
Reis- en verblijfkosten
Porti en kantoorbenodigheden
Automatisering
Upgrading NOU huisstijl en website
Verzekeringen
Bankkosten
Overig

1.640
Overig betreft de vrijval oude niet gespecificeerde contributies.
Almere, maart 2021
Leen Heemskerk (penningmeester)
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Verklaring kascommissie
Verslag van de NOU-kascommissie over het verenigingsjaar 2020
Op donderdag 11 maart 2021 heeft de kascommissie samen met de penningmeester de financiën van de
vereniging over het jaar 2020 in een digitale vegadering gecontroleerd. Dit is gebeurd aan de hand van de
eerder ter beschikking gestelde complete digitale administratie met alle banktransacties en bewijsstukken,
de financiële conceptjaarstukken en de proef- en saldi balans.
Vier jaar geleden is speciale boekhoudsoftware aangeschaft om de werkzaamheden van de
penningmeester en de ledenadministrateur te vergemakkelijken. De inning van contributies en
abonnementsgelden gaat nu zeer effectief gezien de kleine post nog te innen contributies. De
kascommissie wil de penningmeester dan ook complimenteren met de door hem gemaakte inhaalslag.
Mede door deze verbeteringen zijn de financiën van de vereniging gezond en voldoet de omvang van het
vermogen (ruim) aan de eis dat de financiële verplichtingen er voor een jaar door gedekt kunnen worden.
Deze eis is feitelijk, gezien de beperkte risico's die de NOU loop ten aanzien van de inkomsten, niet
passend. De inkomsten blijven min of meer op peil en er zijn geen redenen dat die snel zullen teruglopen.
Een vrij, voor de continuteit te benutten reserve van Euro 40.000, acht de kascommissie daarom ruim
voldoende.
Naast de vrije reserve van Euro 88.827 zijn er bestemmingsreserves gevormd voor doelen waarvoor
kascommissie de indruk heeft dat concrete plannen ontbreken. Dit betreft 1) verbetering van digitalisering
van Oude Limosa’s en Watervogels (Euro 6564) en 2) kwaliteitsverbetering Ardea (Euro 2842) en
3)Toekomst Ardea (Euro 9843). Indien er geen voornemens zijn om deze bestemmingsreserves voor hun
doel aan te wenden kunnen deze posten vrij vallen. De kascommissie concludeert dan ook dat de vrije
reserve feitelijk ruim Euro 100.000 beschikbaar is die voor meer dan de helft kan worden ingezet voor de
uitvoering van nieuwe plannen. De doelstelling van de NOU is immers niet om kapitaal op te potten. De
kascommissie beveelt daarom het bestuur en de ALV aan om een groter deel van het beschikbare geld te
benutten om de doelstelling van de NOU ook in de toekomst veilig te stellen.
In het verslagjaar zijn de activiteiten van de vereniging door corona minder dan normaal geweest en het
is, zoals wel nagestreefd wordt, helaas niet gelukt een derde Ardea-nummer uit te brengen. Dat resulteerde
in een overschot, maar het uitblijven van bijeenkomsten ook tot een punt van zorg hoe de communicatie
met de leden in stand kan worden gehouden. We hopen op betere tijden met meer fysieke
contactmogelijkheden.
De commissie kon vaststellen dat de saldi op 1 januari en 31 december 2020 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 2020 en de financiele positie eind 2020.
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 2020.
De kascommissie 2020
27 maart 2020

Joost Tinbergen

Ekko Smith
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