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Blz 1 

 

Begroting 2019 
 

  Begroting 

2019 

 Werkelijk 

2018 

 Begroting 

2018 
In euro’s

       

       

Ardea leden  28.800  27.935  27.000 

Ardea instituten  4.900  4.985  5.000 

BioOne  14.000  12.960  15.500 

Limosa abonnementen en instituten  7.700  7.744  7.900 

Themadagen en jaarcongres  6.000  1.720  2.000 

Subsidie Ned Ornith Erfgoed PBCF  -  -  - 

Giften  700  499  750 

Reprorecht  300  314  - 

Diversen  -  74  - 

a. Baten  62.400  56.231  58.150 

       

Productiekosten       

Redactie en vormgeving Ardea (3 nrs)  18.000  11.890  17.400 

Drukkosten Ardea (3 nrs)  14.000  8.500  12.300 

Verzendkosten Ardea (3 nrs)  3.750  2.315  3.900 

Verzendkosten Limosa (4 nrs)  8.200  9.660  8.200 

Afdracht SOVON uhv exploitatie Limosa  7.400  7.700  7.500 

Bijdragen derden in de kosten  -  -552  -2.250 

Mutatie in reservering nagekomen nummers  -  -2.000  - 

 

Organisatiekosten 

 51.350  37.513  47.050 

Huur van ruimten  4.000  3.486  3.450 

Verteringen en representatie  6.350  4.720  4.400 

Werving Limosa ten laste van bestemmingsreserve  -  1.312  - 

Reis- en verblijfkosten  150  29  500 

Upgraden Website  1.000  -  - 

Kantoorkosten  3.150  1.809  2.500 

  14.650  11.356  10.850 

Donaties       

AKN (Ned Ornith Erfgoed)   900  -  900 

Donaties HKF en STV  -  173  - 

CDNA  500  273  100 

Diversen  -  900  - 

  1.400  1.346  1.000 

       

b. Exploitatielasten  66.400  50.215  58.900 

       

c. Financiele baten en (lasten)  -  129  100 

       

Saldo van baten enlasten (a - b +c)  - 5.000  6.145  -650 
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Het saldo van baten en lasten is als volgt in het eigen vermogen gemuteerd 

 

Toevoeging (ontrekking) aan fondsen en 

reserves 

      

Werving Limosa -   - 1.311   

Themadagen en Congressen -   - 649  - 650 

Limosa Redactie -   - 172   

  -  - 2.132  - 650 

       

Vrije reserves  - 5.000  8.277  - 

       

  - 5.000  6.145  - 650 

Toelichting 

De begroting 2019 is op basis van activiteiten die naar verwachting in 2019 zullen plaatsvinden, dus 

exclusief balansposten voor nog te ontvangen contributies over 2018 en nog uit te brengen tijdschriften 

Limosa jaargang 91 (jaargang 2018).  

De baten zijn gebaseerd op het aantal betalende leden en abonnementen 2018, rekening houdend met 

ledenmutaties en de verhoogde contributie. Baten BioOne zijn geschat op basis van ontvangsten in 

voorgaande jaren. Hogere congresbijdragen omdat meer congresdagen worden georganiseerd. 

Limosa. De exploitatie Limosa komt voor rekening van SOVON. De vereniging draagt daar aan bij 

€13,65 per lid plus alle Limosa abonnementsgelden onder aftrek van voor Limosa betaalde kosten. Per 

saldo is een afdracht van € 7.400 begroot.  

 

Ardea. Hogere begrote productiekosten door ca 3% prijsverhoging, mede samenhangend met de BTW 

verhoging van 6 naar 9%. Daarnaast zijn extra uitgaven begroot van € 4.000 voor kwaliteitsverbetering 

Ardea. Voor elke editie zijn standaard 4 katernen (16 blz) Full Color begroot en daarnaast zullen eigen 

bijdragen van auteurs worden gereserveerd  voor verdere kwaliteitsverbetering, een en ander naar het 

oordeel van de redactie. Als gevolg daarvan sluit de begrote exploitatie Ardea af met een tekort van € 

2.250, wat ten laste zal worden gebracht van de algemene reserves.  

 

Congressen. Hogere organisatiekosten samenhangend met het meerdaags congres in maart. Voor 

congressen is beschikbaar € 3.000 uit lidmaatschapgeld plus eigen bijdragen van deelnemers. Totaal 

wordt uitgekomen op een tekort van € 1.750 wat ten last komt van de algemene reserves. Voor de 

landelijke dag SOVON is € 2.250 aan uitgaven begroot, voor het congres in maart € 8.500. Voor het 

maartcongres is uitgegaan van 100 betalende bezoekers.  Elke bezoeker meer verlaagt het tekort met ca 

€ 25.  

Bestuurskosten. Voor upgrading van de NOU website zijn de bestuurskosten ten laste van algemene 

reserves € 1.000 hoger begroot dan de € 2.500 in 2018. 

 

Almere, 29 januari 2019 

 

Leen Heemskerk 

(penningmeester) 


