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Blz 1 

 

Begroting 2022 
 

  Begroting 

2022 

 Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 
In euro’s

       

       

Lidmaatschapsgelden  30000  29.167  30.600 

Ardea instituten  5000  4.725  5.000 

BioOne  15000  10.491  15.000 

Limosa abonnementen en instituten  7300  7.413  7.300 

Themadagen en jaarcongres  -  -  - 

Open Source en bijdragen kleurenfoto’s  3000  1.752  9.000 

Subsidies  41600  283  18.000 

Giften  300  625  300 

Reprorecht  pm     

a. Baten  102200  54.456  85.200 

       

Productiekosten       

Redactie en vormgeving Ardea (4 nrs)  27000  11.471  28.500 

Drukkosten Ardea ( 2 regulier en 2 specials)  46800  11.812  35.000 

Verzendkosten Ardea (4 nrs)  13100  3.500  7.500 

Verzendkosten Limosa (4 nrs)  8000  8.523  8.000 

Afdracht SOVON uhv exploitatie Limosa  7050  6.545  7.050 

Mutatie in reservering nagekomen nummers    -   

 

Organisatiekosten 

 101950  41851  86.050 

Huur van ruimten  4000  5.072  3.000 

Verteringen en representatie  1700  120  2.700 

Reis- en verblijfkosten  200  -  200 

Kantoorkosten  2100  1.849  2.100 

Kosten overzetten Administratie   3000     

  11000  7.041  8.000 

Donaties       

AKN (Ned Ornith Erfgoed)   900  900  900 

Donaties HKF en STV  200  131  200 

CDNA  400  400  400 

Diversen (AKN OEvOG)  -  -   

  1500  1.431  1.500 

       

b. Exploitatielasten  114450  50323  95550 

       

c. Financiele baten en (lasten)  -  -  - 

       

Saldo van baten enlasten (a - b +c)  -12250  4133  -10350 
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Toelichting 

De begroting 2022 is op basis van activiteiten die naar verwachting in 2022 hebben of nog zullen 

plaatsvinden. Omdat er momenteel geen penningmeester is, is deze begroting iets minder doordacht dan 

gebruikelijk. We begroten een verlies omdat er vier Ardea’s zullen uitkomen, en dit is mogelijk omdat we 

afgelopen jaar ook een positief saldo hadden. Mogelijk komt er nog subsidie bij, waardoor het verlies 

lager zal uitkomen. 

De baten zijn gebaseerd op het aantal betalende leden en abonnementen 2021, rekening houdend met 

ledenmutaties en de verhoogde contributie. Baten BioOne en bijdragen auteurs voor open source en 

kleurenfoto’s zijn geschat op basis van ontvangsten in voorgaand jaar. Geen congresbaten in verband met 

Corona. Van de subsidie voor speciale uitgaven Ardea is € 41600 al toegezegd.  

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 € 7050 begroot.  

 

Ardea  

Er staan dit jaar vier nummers op het programma: twee reguliere nummers en twee specials (Aalscholver 

& Sahel). Voor beide specials is er externe subsidie. Uit de bijdragen van auteurs voor kleurenfoto’s 

wordt een deel (maximaal 4 katernen) gereserveerd voor kwaliteitsverbetering Ardea.  

 

Organisatiekosten   

Voor het laten uitvoeren van de administratie door SOVON is er dit jaar 3000 euro uitgetrokken als 

eenmalige investering om het systeem om te zetten. Huur ruimte is nog steeds redelijk hoog omdat er 

kosten moesten worden gemaakt voor de annulering congres Lage Vuursche, en een extra dag op 25 juni. 

 

Haren, 22 juni 2022 

 

Christiaan Both 


