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Balans per 31 december 2017 

 

Activa  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Vorderingen       

       

Debiteuren  3.177   3.800  

Overige vorderingen  224   946  

   3.401   4.746 

Liquide middelen   132.097   135.869 

       

   135.498   140.615 

 

       

       

Passiva  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Eigen vermogen       

       

Vrije reserves  76.016   65.788  

Bestemmingsreserves en fondsen  40.727   43.294  

   116.743   109.082 

       

Kortlopende schulden       

       

  Overige schulden  18.755   31.533  

   18.755   31.533 

       

   135.498   140.615 
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Staat van baten en lasten over 2017 
 

   

2017 

 Begroting 

2017 

  

2016 
In euro’s       

       

Ardea leden  25.429  26.000  25.710 

Ardea instituten  5.137  6.000  6.782 

Bio one  15.430  13.000  12.657 

Limosa abonnementen en instituten  7.489  pm  8.109 

Jaarcongres  5.563  6.900  6.923 

Subsidie Ned Ornith Erfgoed  PBCF  -  -  7.505 

Giften  616  600  1.356 

Reprorecht  -  500  702 

Diversen  30  100  933 

a. Baten  59.694  53.100  69.975 

       

Tijdschriften  -35.619  -43.200  -49.435 

Congressen  -12.669  -14.300  -11.748 

Overig  -1.490  -1.600  -7.972 

b. Besteed aan doelstelling  -49.778  -59.100  -69.155 

       

c. Bestuurskosten  -2.504  -2.900  -2.161 

       

d. Financiele baten en (lasten)  249  600  550 

       

Saldo van baten en lasten (a+b+c+d)  7.661  -8.300  -791 

 

 

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

 

Toevoeging (ontrekking) aan fondsen en 

reserves 

      

Werving Ardea -1.450   -900  - 

Congressen -1.550   -2.400  -607 

Werving Limosa (batig saldo 2016) 433   -  70 

Limosa redactie      80 

Ned Ornithologisch Erfgoed      973 

Ardea -   -  -7.000 

Toekomst Ardea -   -4.000  -1.362 

  -2.567  -7.300  -7.846 

       

Vrije reserves  10.228  -1.000  7.055 

       

  7.661  -8.300  -791 
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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 Stichting 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 en die terugbetaald moet worden als deze uitgave niet tot stand komt.  

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

ledenwerving gebruikte gelden.  

- Redactie Limosa is voor versterking van de redactie en wordt gevormd uit 50% van het auteursdeel 

Reprorecht.  

- 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 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.  

- De reserve congressen is bedoeld voor niet gedekte kosten congressen en themadagen. 

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 
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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 verdeling 

van de doorbetaling is gebaseerd op het aantal hits van de deelnemende tijdschriften. 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 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.  
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Toelichting op de balans 
 

Vorderingen  

   31 dec. 17   31 dec. 16 
In euro’s       

       

Debiteuren       

te innen contributies 2017  3.462   3.800  

voorziening niet invorderbaar  -285     

   3.177   3.800 

Overige vorderingen       

nog te ontvangen rente over 2017  197   550  

reeds voor 2018 betaalde kosten  27   397  

   214   947 

       

   3.391   4.747 

Het saldo aan oude nog te innen contributies dat mogelijk niet invorderbaar is bedraagt € 300. In 2017 is 

€ 285 meer aan contributies 2016 ontvangen dan als vordering was opgenomen, welk bedrag is gebruikt 

voor het vormen van de voorziening voor oninbaarheid.  

Liquide middelen 

  31 dec. 2017  31 dec. 2016 
In euro’s     

     

ING 347   2.132  1.373 

ING spaarrekening  27.500  52.610 

ING 522  5.558  828 

ASN  96.237  81.058 

Kruisposten  670  - 

     

  132.097  135.869 

Overige schulden 

  31 dec. 2017  31 dec. 2016 
In euro’s     

     

Limosa verzendkosten nrs 90( 2-4)   6.000  3.900 

Ardea (er komt voor 2017 geen nr 3)  -  11.100 

Sovon uhv exploitatie Limosa  7.500  8.427 

Reeds ontvangen contributie 2018  3.079  5.855 

Dubbele betalingen  410  - 

Donaties HKF en VTS  141  589 

Nog te betalen onkostendeclaraties 2017  301  1.450 

Diversen  1.324  212 

     

  18.755  31.533 

 

De post Diversen betreft in 2016 vooruitbetaalde contributies die in 2017 niet zijn afgewikkeld.  
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Eigen vermogen 

  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Vrije reserves       

reserve voor continuiteit  65.788   58.733  

saldo uit baten en lasten boekjaar  10.228   7.055  

   76.016   65.788 

Bestemmingsreserves en fondsen       

digitalisering tijdschriften  6.564   6.564  

Ardea specials  19.570   19.570  

ledenwerving NOU  -   1.450  

ledenwerving Limosa  2.956   2.523  

redactie Limosa  172   172  

toekomst Ardea  9.843   9.843  

Ned Ornithologisch Erfgoed  973   973  

congressen  649   2.199  

   40.727   43.294 

       

   116.743   109.082 

. 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
Baten 

De baten namen af met € 10.000 door het wegvallen van een eenmalige subsidie van het Prins Bernhard 

cultuurfonds (PBCF) groot €7.500 voor het ontsluiten en duurzaam veiligstellen van belangrijke 

ornithologische archieven, uitgevoerd door de Avifaunistische Kring Nederland (AKN). In 2017 is 

opnieuw een aanvullende bijdrage aangevraagd bij PBCF en gehonoreerd. 

Ten opzichte van 2016 was er verder een afname van de eigen bijdrage aan het jaarcongres (€ 1.400) 

mede samenhangend met minder deelnemers, waren er minder giften en zijn er geen ontvangsten geweest 

voor reprorecht. 
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Het aantal betalende leden en abonnees was als volgt samengesteld: 

  Ardea  Limosa 

     

NOU     

- jeugleden   6  6 

- leden Nederland  514  514 

- leden overig Europa  59  59 

- leden buiten Europa  6  6 

     

Abonnees     

- alleen Limosa  -  265 

- instituten en organisaties Nederland  21  28 

- instituten en organisaties overig Europa  29  10 

- instituten en organisaties buiten Europa  26  11 

     

  661  899 

 Exploitatiekosten 

  Werkelijk 

2017 

 Begroting 

2017 

 Werkelijk 

2016 
In euro’s       

       

Productiekosten       

Redactie en vormgeving Ardea (3 nrs)  17.451  24.000  33.014 

Drukkosten (Ardea 3 nrs)  13.139  18.500  - 

Verzendkosten Ardea (3 nrs)  3.751  5.600  - 

Verzendkosten Limosa (3 nrs, 2016: 4 nrs)  5.680  pm  7.995 

Afdracht SOVON uhv exploitatie Limosa  7.067  8.200  8.427 

Bijdragen derden in de kosten  -2.332  -1.600  - 

Mutatie in reservering nagekomen nummers  -9.000  -11.100  - 

 

Organisatiekosten 

 35.756  43.600  49.436 

Huur van ruimten  2.728  2.800  3.500 

Verteringen en representatie  9.898  10.300  7.796 

Reis- en verblijfkosten  478  1.300  750 

Kantoorkosten  1.932  2.400  2.161 

  15.036  16.800  14.207 

Donaties       

AKN (Ned Ornith Erfgoed)   -    6.532 

Donaties HKF en STV  141  200  589 

CDNA  449  500  - 

AKN (2016 = diversen)  900  900  552 

       

  1.490  1.600  7.673 

       

  52.282  62.000  71.316 

In de vergelijkende cijfers 2016 zijn alle productiekosten Ardea opgenomen onder het kopje Redactie. 

Lagere kosten door het niet uitbrengen van een derde nummer van Ardea, wat naar verwachting niet tot 

claims zal leiden. Verder geen uitgaven aan de AKN voor Nederlands Ornithologisch erfgoed.  
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De kantoorkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

  Werkelijk 

2017 

 Begroting 

2017 

 Werkelijk 

2016 
In euro’s       

       

Administratie en porti  338  400   

Automatisering  804  800   

Verzekeringen  200  200   

Bankkosten  351  300  483 

Lidmaatschappen  54  -   

Overig (flyers)  185  700  1.678 

       

  1.932  2.400  2.161 

 

Specificatie baten en lasten 2017 naar activiteit 

  Baten Lasten 

 

 Bestemmings 

reserves 

 Exploitatie 

saldo 
In euro’s        

        

Ardea  32.644 20.626  -  12.018 

Limosa  15.383 14.994  433  -44 

Jaarcongres  5.563 10.266  -3.000  -1.703 

Landelijke dag  - 2.403  -  -2.403 

Verstrekte subsidies  141 1.490  -  -1.349 

NOU Algemeen  5.963 2.503  -  3.460 

Rente  249     249 

        

  59.943 52.282  -2.567  10.228 

 

 

Almere, 13 februari 2018 

 

Leen Heemskerk 

(penningmeester) 
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VERKLARING KASCOMMISSIE 

 

 

 

 


