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1 Voorwoord

Voor u ligt het verslag van onze vereniging over het jaar 2019. Naast de meer
‘administratieve’ informatie over bijvoorbeeld het bestuur, de vergaderingen en het aantal
leden van de vereniging gaat het verslag vooral over zaken, die in het bos gebeurd zijn en
die van belang zijn voor het behoud van het Natuurschoon in onze omgeving. Want daar
doen we het immers voor!
Het begin van 2019 stond geheel in het teken van de afronding van de projecten. Na jaren
van voorbereiding en overleg heeft de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden
uiteindelijk van voorjaar 2018 tot en met juli 2019 geduurd. Over de uitgevoerde
werkzaamheden is al veel geschreven, op de website en in afzonderlijke verslagen, maar
wat wel wat meer aandacht mag hebben is dat er bijna 1700 uur aan vrije tijd in de
voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden is gestopt. Voor deze belangeloze
bijdrage geef ik graag een welverdiend compliment aan de bestuursleden, commissieleden
en de andere vrijwilligers die bij dit werk betrokken zijn geweest!
Complimenten ook voor het vele timmerwerk, graaf-, snoei- en opruimwerk dat afgelopen
jaar weer werd uitgevoerd door onze grote groep vrijwilligers! Het werk wat er zo door het
jaar heen verzet wordt is haast te veel om op te noemen. De dank voor dit werk hebben we
tastbaar gemaakt in de vorm van een Zomerborrel die we voor alle vrijwilligers hebben
georganiseerd op het dakterras van Cnossen aan het Leekstermeer. Wat mij betreft was dit
het begin van een goede en lange traditie!
Voor Teus Korevaar was het afsluiten van de projecten hét moment om af te zwaaien als
voorzitter van onze vereniging. We hebben Teus bij zijn afscheid uitgebreid geprezen als
'doener' en memoreerden hoe hij de afgelopen jaren heel veel taken op zich nam en heel
veel werk verzette. Wat dat betreft krijgen we er met het jongste en kleinste bestuur sinds
mensenheugenis nog een harde dobber aan om alle eindjes aan elkaar te knopen. We
kunnen dus wel wat hulp gebruiken uit de gelederen van onze vereniging!

Lees het verslag eens rustig door en deel met mij de conclusie dat we veel gedaan hebben
in 2019. Ik kijk dan ook met plezier en voldoening terug op mijn eerste jaar als voorzitter van
deze vereniging. Nog een paar van zulke jaren en we worden vitaal honderd!

Hartelijke groeten,
Tjerk Vonck.
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2 Verslag van het Bestuur
2.1 Van de bestuurstafel
Samenstelling Bestuur
De samenstelling van het bestuur zag er na de ALV van 11 april 2019 als volgt uit:

• Tjerk Vonck

Voorzitter

• Alex van der Kloet

Secretaris

• Jacqueline Hoogstraten

Penningmeester

• Fetske Zwaga

Bestuurslid

• Reina Rentema

Bestuurslid

Tijdens de ALV van 11 april 2019 is Teus Korevaar afgetreden. Tjerk Vonck en Jacqueline
Hoogstraten zijn toegetreden tot het bestuur.
Taken rollen nieuw bestuur
Het bestuur heeft in een 2-tal sessies de taken die behoren bij de specifieke rollen
(voorzitter, penningmeester en secretaris) binnen het bestuur opnieuw bepaald en verdeeld.
Ook heeft elk bestuurslid een aantal taken op zich genomen op basis van persoonlijke
affiniteit met bepaalde onderwerpen. De taakverdeling is te vinden op de website.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2019 tien keer bijeen.
ALV’s
Er zijn in 2019 twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden, te weten op 16 januari
en op 11 april. In de ALV van 16 januari werden de leden bijgepraat over de uitvoering van
de projecten in ons bos en werd de stand van zaken toegelicht. Onder andere de rondjes
met de 'bomengroep', de boomveiligheidscontrole en de ecologische begeleiding van de
werkzaamheden in het bos kwamen aan de orde. De financiën en de planning van de
destijds nog resterende werkzaamheden werden uitgebreid toegelicht. De verwachting dat
de werkzaamheden in het voorjaar op tijd en binnen budget afgerond konden worden is
uiteindelijk helemaal uitgekomen.
Op 11 april werd een reguliere ALV gehouden. Er werd de nodige aandacht besteed aan het
vertrek van Teus Korevaar. Hij nam na 20 jaar in het bestuur te hebben gezeten afscheid
van het bestuurswerk. Als dank voor al zijn inspanningen kreeg hij een leuke attentie met
waardebon en zal hij geëerd worden met een bankje in het bos!
Leden/begunstigers
In 2019 telde onze vereniging 148 leden (137 in 2018) en 66 begunstigers (70 in 2018).
Nieuwsbrieven
Er zijn in 2019 twee nieuwsbrieven uitgegaan, te weten in september en december. De
nieuwsbrieven zijn net als alle eerder verschenen exemplaren te lezen op de website.
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2.2 2019 in Vogelvlucht
Afscheid voorzitter Teus Korevaar
Op 11 april namen we afscheid van Teus Korevaar als voorzitter van onze vereniging. Hij
had al lang geleden aangegeven dat het na 20 jaar bestuurswerk wel welletjes was.

Natuurlijk werd er uitgebreid stil gestaan bij Teus' afscheid. Hij werd geprezen als 'doener'.
Hij nam de afgelopen jaren heel veel taken op zich en verzette heel veel werk. Zo speelde
naast tientallen kleine zaken onder andere de herinrichting Roden-Norg, de zoektocht naar
een partner om samen het beheer mee uit te gaan voeren (wat uiteindelijk resulteerde in de
jarenlange relatie met de Bosgroep), de pensionering van boswachter Theo Pors (waarbij de
vereniging niet alleen een boswachter kwijt raakte, maar ook de 365-dagen-per-jaar
verzorger van de herten), de realisatie van de Natuurschoonweide, en de vele contacten met
instanties die belangrijk zijn voor onze vereniging.
Toen Teus op 15 oktober 1998 lid werd van de Vereniging zag onze vereniging er trouwens
heel anders uit dan tegenwoordig. Lid werd je toen niet zomaar, je moest hiervoor gevraagd
worden! Samen met dhr. Oostinga, dhr. Ruiter, Veenstra en dhr. Woldring kwam het
ledenaantal in 1988 op 17 personen. Binnen het bestuur werd al nagedacht over het toelaten
van meer leden. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en om meer werk te kunnen verzetten.
De statuten en het huishoudelijk regelement werden aangepast en in 2001 was pas de eerst
ALV met nieuwe leden; veel oud donateurs en nieuwe leden die zichzelf aangemeld hadden.
Teus had enkele jaren geleden al aangegeven om te willen stoppen met zijn bestuurswerk,
maar toen kwam in 2012 de ontwikkeling van de landgoederen zone Nietap/Terheijl in beeld.
Dat leek in eerste instantie een project van een jaar of 2 te worden, en bood een mooie kluif,
een laatste kunstje, voor Teus! Dat deze projecten vele jaren langer duurden en pas in 2019
afgerond zouden worden kon niemand voorzien... Het siert Teus dat hij zijn 'pensionering' al
die jaren heeft uitgesteld! En dat niet alleen; Teus verhuisde ruim 3 jaar geleden naar Beilen,
maar van deze fysieke afstand was nooit niets te merken. Als er overleg nodig was, werk
gecontroleerd moest worden, overleg in het veld nodig was; Teus was er gewoon!
Eén van de cadeautjes die Teus bij zijn afscheid kreeg is iets wat hij niet mee kan nemen.
Dat is namelijk het uitzicht over de recent verworven weide en het Vagevuur vanaf een ter
ere van Teus langs het Drenthepad te plaatsen bankje!
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Projecten Natuurschoon
2019 stond natuurlijk in het teken van de officiële afronding van de projecten. Na jaren van
voorbereiding met de eerste schetsen in 2014, vele overleggen in 2015/2016, de uitwerking
tot concrete plannen en de besluitvorming binnen onze vereniging in 2017, heeft de
daadwerkelijke uitvoering van de project werkzaamheden uiteindelijk van voorjaar 2018 tot
en met juli 2019 geduurd. Na de voor de werkzaamheden (want droog!) voortreffelijke zomer
van 2018 hoefde er in voorjaar 2019 niet eens zo heel veel meer te gebeuren.
Toen het eind maart na een vrij lange natte periode eindelijk droger werd in het bos kon
aannemer Zoutman op verschillende fronten zijn werkzaamheden hervatten. De laan naar de
Meester Posthumabank en de parkeerplaats werden afgewerkt met een laag granulaat en
Schots graniet en enkele paden zijn met zand hersteld.
De natte plekken in de Toutenburgsingel zijn van een diepe drain voorzien en het stuk
gereden talud is geëgaliseerd en met zand versterkt.
Op 18 april werd de laatste hand gelegd aan de afwerking van de meester Postumalaan en
de parkeerplaats. Daarbij werd de dam over de Ryth hersteld, werden nieuwe brugleuningen
geplaatst en is het laatste stukje van de oever geschoond.

Er is een stevig slietwerk (remwerk) rond de parkeerplaats gemaakt. Als sluitstuk van de
werkzaamheden is het nieuwe informatiepaneel bij de parkeerplaats geplaatst. Als bestuur
zijn we erg tevreden met het resultaat!
Afsluiting Projecten
Op 17 mei was het feest in Natuurschoon! En daar was ook alle reden voor; we vierden de
afronding van de vijf projecten waar we met z’n allen de afgelopen jaren heel veel tijd en
energie in gestoken hebben. Projecten die bij tijd en wijle ook wel eens wat te veel van ons
en de vereniging gevergd hebben, maar die we uiteindelijk heel succesvol af konden sluiten!
We konden zo'n 70 aanwezigen welkom heten bij de Meester Posthumabank. Er waren
gasten van de naburige gemeentes, de regio, provincie, Staatsbosbeheer, maar vooral ook
buren, leden, donateurs en vrijwilligers van onze vereniging.
Teus Korevaar stond, als oud-voorzitter en onvolprezen voortrekker van de projecten,
uitgebreid stil bij de aanleiding en voorbereiding van alle werkzaamheden die in het bos
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uitgevoerd zijn. Vervolgens werd er een wandeling gemaakt via de Parkeerplaats en de
Zwarte Ryth naar de Ronde Vijver.
Bij de parkeerplaats werden de nieuwe informatiepanelen onthuld door Wethouder Kosters
van de gemeente Noordenveld. Op een mooi punt langs de Zwarte Ryth hield Laus
Paagman een praatje over de natuurwaarden van het gebied en de te verwachten
ontwikkelingen.

Teus ging bij de Ronde Vijver in op de historische waarde van dit stukje bos en Tjerk deed
op een markant punt in een van de lanen uitgebreid uit de doeken welke belangrijke rol de
leden bij de werkzaamheden en vooral ook bij de belangrijke en moeilijke besluiten gespeeld
hebben. Na afloop van de wandeling (en een lange lijst bedankjes) werd er nog lekker lang
geborreld in het bos!
Financiën Projecten
Het aan de projecten uitgegeven geld is natuurlijk gewoon onderdeel van de financiën van
onze vereniging. Omdat we de afgelopen jaren de kosten van de projecten steeds apart van
de begroting van de vereniging besproken hebben past het om daar in dit verslag apart
aandacht aan te besteden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle voor de projecten gemaakte
kosten. Ter vergelijk is de begroting die aan de basis van de plannen (en de subsidie) ligt
ook weergegeven.
Begroting Augustus 2017
Uitvoeringskosten
Onvoorzien uitvoeringskosten 10%
Vrijwilligerskosten
Voorbereidingskosten
Directievoeringskosten

Totaal
€ 281.249,00
€ 28.124,90
€ 82.150,00
€ 24.500,00
€ 46.406,09
Totaal ex BTW
€ 462.429,99
BTW 21%
€ 97.110,30
Kosten totale plan
€ 559.540,28

7

Werkelijke kosten tot en met einde project
Uitvoeringskosten
Onvoorzien uitvoeringskosten 10%
Vrijwilligerskosten
Voorbereidingskosten
Directievoeringskosten

Totaal
€ 331.721,15
€ 15.451,55
€ 59.281,25
€ 25.312,00
€ 25.231,00
Totaal ex BTW
€ 456.996,95
BTW werkelijk
€ 67.917,49
Kosten totale plan
€ 524.914,44

Uit een vergelijk van de begrootte en de werkelijk gemaakte kosten is goed te zien dat er aan
uitvoeringskosten (de kosten voor werkzaamheden in het bos die direct ten goede komen
aan de kwaliteit van het gebied) meer uitgegeven is dan begroot. Gelukkig vielen de
onvoorziene kosten mee is er bijvoorbeeld op directievoeringskosten (overhead, externe
projectleiders) behoorlijk bespaard! In totaal zijn de projecten ruim binnen de begroting
uitgevoerd. In september heeft de gemeente het laatste deel van de subsidie betaald en zijn
de projecten ook financieel afgesloten.
Stormschade
Helaas mag de storm van dinsdag 4 juni 2019 niet in dit relaas ontbreken. In ons bos heeft
met name de Toutenburgsingel zware schade opgelopen. Er zijn veel kruinen uit de bomen
gewaaid.

Sommige bomen zijn door de storm compleet onttakeld. Een enkele boom is compleet
afgeknapt. Een paar van de nieuw aangeplante eiken zijn in al het geweld verpletterd.
In de week na de storm is de singel zo goed en zo kwaad als het ging toegankelijk gemaakt
voor het publiek. Daarbij is bijvoorbeeld al het ‘hangende hout’ naar beneden gezaagd. Het
wegwerken van al het stormhout heeft een groep van onze vrijwilligers/zagers uiteindelijk
meer dan honderd manuren werk gekost!
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Camping
Tot de zorg van onze vereniging hoort ook de aan Recreatievereniging Ommelanden
verhuurde camping. Onderdeel van onze verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld het
groenonderhoud en allerlei groot onderhoud. Naar aanleiding daarvan heeft er in december
een verkennend gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de camping over het
toiletgebouwtje. Een concreet voorstel tot moderniseren van het sanitair ligt er nog niet maar
daarover zijn we wel in gesprek. Renovatie van het huidige gebouwtje is kostbaar en daarom
kijken we ook naar alternatieven.
Vrijwilligerswerk in Natuurschoon
Heel veel van het noodzakelijke onderhoud in Natuurschoon wordt uitgevoerd door onze
vrijwilligers.
Er werd dit jaar getimmerd en geverfd door Jan en Karel en zwerfafval geruimd door onder
andere Ina, Rennie, Henk, Yvonne, Rolf, Jans, Trijnie, Edmund, Siny en Jerrit. Op de
tweede-zaterdag-van-de-maand hebben onder meer Robin, Peter, Wim, Yvonne, Henk,
Gerard, Reina, Tjerk, Rolf, Jakob, Edmund, Reinder, Jan, Ben, Jannes, Frans, Klaas, Albert,
Tjitte en Tiddens de handen uit de mouwen gestoken. Zo is er meer dan 400 uur aan
vrijwilligerswerk in het bos gestoken.

Er werd allerlei snoei- en opruimwerk uitgevoerd, het Labyrint werd opgeschoond, puin
geruimd langs de Toutenburgsingel, nieuwe aanplant verzorgd, Japanse Duizendknoop
uitgeroeid, een snoeironde rond het Vagevuur gemaakt,… te veel om op te noemen!
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Zwerfvuilruimen
Op 9 mei is voor de zwerfvuilruimers van Natuurschoon een bijeenkomst in De Waag
georganiseerd, zodat de groep als geheel elkaar na enkele jaren weer eens kon ontmoeten
en spreken. Een mooie gelegenheid om een aantal nieuwe mensen te introduceren en voor
Reina om met iedereen kennis te maken.
Mede dankzij de wekelijkse inzet van deze negen vrijwilligers wordt het zwerfafval opgeruimd
en ziet het bos er verzorgt en ‘natuurlijk’ uit, dank daarvoor.
Natuurwerkdag Natuurschoon
Een bijzondere dag in het vrijwilligerswerk is de jaarlijkse Natuurwerkdag. Bij ons heet dat
natuurlijk de Natuurschoondag! Dit jaar hebben we weer het nodige snoeiwerk uitgevoerd
langs het fietspad, bij de afslag richting De Flint. Dit totaal dicht gegroeide stukje bos kan wel
wat licht en ruimte gebruiken! Daarbij is meteen ook de oude eikenlaan die daar staat vrij
gemaakt van alle veel te ver uitgelopen ondergroei. De restanten van deze oude laan zijn
daardoor mooi zichtbaar geworden.
Alle gesnoeide takken zijn in een takkenril verwerkt. Voor vogels en kleine zoogdieren biedt
zo'n ril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een
plek om te overwinteren, en heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in
de takkenril om te schuilen.
We waren met een man of 18 aan het werk. Dan schiet het natuurlijk lekker op!
Het gereedschap dat we bij deze klus gebruikt hebben werd weer beschikbaar gesteld
door Landschapsbeheer Drenthe. Vooral de nieuwe 'bramenknippers' (heggenscharen)
waren een uitkomst! Een mooie aanvulling om deze woekeraars laag bij de grond te lijf te
gaan. We mogen ook het komende jaar dit gereedschap weer blijven gebruiken bij de
klussen die we in Natuurschoonbos uitvoeren.
Aanschaf onkruidbrander
Na de zomer hebben we besloten om een onkruidbrander aan te schaffen voor het
onderhoud aan het labyrint. De jaarlijkse rondjes onkruid krabben zijn zonder een dergelijke
machine eigenlijk niet uit te voeren door vrijwilligers, en het telkens huren van een dergelijke
machine was in de praktijk zo lastig dat het werk er vaak bij bleef zitten.
Zomerborrel
In juni hebben we als bestuur een zomerborrel georganiseerd voor alle vrijwilligers van de
vereniging. Op het dakterras bij Cnossen werden alle vrijwilligers door de voorzitter letterlijk
in het zonnetje gezet! Het was een stralend warme dag. Wat ons betreft was dit het begin
van een goede en lange traditie.
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Nieuw bankje
Natuurschoon heeft ter gelegenheid van de
oplevering van de projecten een leuk bankje
aangeboden gekregen van de Bosgroep. Het bankje
is geplaatst in het voorste gedeelte van het bos met
uitzicht op de poel in de Zwarte Ryth. Naar verluid
kan je er heerlijk zitten.

Pacht/ huurovereenkomsten en overige afspraken
Huurovereenkomst Jakob Dijk
De huurovereenkomst met Jakob Dijk is opnieuw met een jaar verlengd, met een clausule
voor stilzwijgende verlenging. De huurovereenkomst is aangepast en in overeenstemming
gebracht met de voorwaarden voor de subsidieregeling SNL in verband met het natuurlijk
beheer van de weilanden. Zo is het bijvoorbeeld vanaf het nieuwe jaar niet meer toegestaan
om gebruik te maken van onkruidbestrijdingsmiddelen of kunstmest.
Overeenkomst Nico Minnema (ecoloog)
Het bestuur is een overeenkomst aangegaan met Nico Minnema van het gelijknamige
ecologisch adviesbureau uit Eernewoude. Hij gaat het bestuur ondersteunen met zo
praktisch mogelijk advies over het beheer van de weilanden. Doel is minder pitrus en meer
kruiden- en faunarijk grasland. Inmiddels zijn er al een aantal rondes langs de weilanden
gemaakt om te bekijken wat de eerste maatregelen moeten zijn. Een belangrijk onderdeel
van het verbeteren van de weilanden is het regelmatig maaien van de weilanden en het
afvoeren van het maaisel.
Overig afspraken
Peter Oosterhof, een bekende biologische boer uit Roderwolde, heeft afgelopen jaar onze
weilanden gemaaid en gehooid. Op advies van onze ecoloog heeft hij steeds enkele stroken
laten staan in verband met bloeiende bloemen en beschutting voor wild en insecten. We
hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om een meerjarige samenwerking aan te gaan.
Mogelijk dat er later nog een huur- of pachtovereenkomst opgesteld gaat worden.
Lucas Luinge heeft ook afgelopen jaar weer onze weilanden gelegen achter zijn woning in
gebruik gehad in ruil voor het nodige onderhoud. Mogelijk dat er op termijn er ook met hem
een huur- of pachtovereenkomst opgesteld zal worden.
Incidenten Natuurschoon
Het bestuur heeft opnieuw diverse malen een melding ontvangen van overlast door
loslopende honden en daverende paarden in het Natuurschoon. Daarnaast hebben wij een
melding ontvangen over illegaal bromverkeer over het fietspad en op de bospaden. Helaas
blijven de veroorzakers bijna altijd onbekend en kunnen we weinig concreets uitrichten.
Op een brandje en het vernielen van een bankje bij het Vagevuur na zijn er geen
noemenswaardige incidenten geweest. Van vernielingen en dergelijke doen we overigens
altijd aangifte bij de politie, zodat dit niet zonder consequenties hoeft te blijven bij concrete
aanwijzingen t.a.v. de daders en zodat er later eventueel kosten op daders kunnen worden
verhaald.
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Afbetaling landinrichtingsrente
In het kader van de "Landinrichting Roden-Norg" (2008) betaalde de vereniging elk jaar nog
landinrichtingsrente. De looptijd van deze rente had een looptijd van in totaal 30 jaar. Dit jaar
heeft het bestuur gebruik gemaakt van een afkoopregeling en heeft hiermee in één keer het
verschuldigde bedrag over de resterende looptijd voldaan. Daarmee zijn we een beetje
goedkoper uit.
Activiteiten en excursies in ons bos
Het IVN Westerkwartier (voorheen Leek-Nietap) heeft in 2019 twee activiteiten
georganiseerd in het Natuurschoon. Op 13 oktober was er een
paddenstoelenwandeling/excursie en op 26 oktober was er een avondwandeling met de
Nachtwachter in ons bos, in het kader van de ‘Nacht van de Nacht’
In mei werd de Leekstermeer Wandeltocht van de Rotary Groningen-West voor een deel
door het Natuurschoonbos geleid en in juni is er voor de jongere deelnemers aan de Rijwiel
vierdaagse een rustmoment op de Natuurschoonweide georganiseerd.
We juichen dergelijk gebruik van ons bos zeer toe!
Website
Ook in 2019 heeft de website weer goed zijn werk gedaan. Er komen wekelijks zo’n 80
unieke bezoekers langs. Dat lijkt niet veel, maar zo groot is onze doelgroep nou ook weer
niet. Er zijn zo’n 40 berichten geplaatst over allerlei actuele zaken en het werk in het bos. De
berichten over stippen-en-strepen en de waterhuishouding blijven onverminderd populair!
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2.3 Vooruitblik 2020
Heel Drenthe zoemt
Voor 2019/2020 is vanuit project ‘heel Drenthe zoemt’ anderhalve kilo bloemenzaad
toegekend aan de vereniging Natuurschoon. Dit is goed voor circa 1500 m2 bloemenweide.
We zullen na het inwinnen van advies van ecologen en experts in het voorste weiland
gelegen tussen de waterlossing, de Vagevuurselaan en de Toutenburgsingel in het voorjaar
een ‘vals zaaibed’ gereed maken zodat we in het najaar van 2020 kunnen inzaaien om in
2021 en de jaren daarna te kunnen genieten van de bloemen en de insecten en vogels die
daarop afkomen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang en eventuele resultaten!
Natuurschoon 100 jaar
Op 24 december 2021 bestaat de vereniging 100 jaar. De voorbereidingen voor het jubileum
zijn al voorzichtig gestart. In de loop van het jaar komen we hier wel mee naar buiten.
En verder:
-

Zijn we bezig om een beheerplan voor alle deelgebieden op te stellen;

-

Gaan we in gesprek met de camping over een nieuwe aangepaste huurovereenkomst
en zal er een visie op de toekomst van de camping opgesteld moeten worden, zodat
er ook een plan uitgewerkt kan worden om het sanitair gebouw te vervangen of te
renoveren;

-

Gaan we het met Staatsbosbeheer onder andere hebben over het gezamenlijke
beleid t.a.v. honden en paarden in Natuurschoon en omgeving;

-

Heeft het bestuur opnieuw twee vacatures open staan;

-

Gaan we op zoek naar een structurele oplossing voor het verzakken van het
voormalig Hertenhok, en

-

Zoeken we een oplossing voor de kwaliteit van de paadjes door de
natuurschoonweide en kijken we of de bereikbaarheid van de weide voor bezoekers
met scootmobiels te verbeteren is.
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3 Jaarrekening
3.1 Balans 2019
Balans Vereniging Natuurschoon per 31-12-2019
ACTIVA

PASSIVA

Saldo RABO
Saldo ING
Saldo ABN AMRO
Kas
Doelreserveren RABO
Vermogens spaarrek ABN AMRO
Vermogen Spaarrekening ING
SNS Meersparen
SUBTOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Camping (basis OZB)

€ 36.000,00

Gereedschap

€

TOTAAL

€ 529.012,61

10.323,62
1.959,91
17.187,16
142.766,18
151.268,75
84.593,36
83.763,63
491.862,61

1.150,00

Nietap, 17 februari 2020

Vermogen (excl. land en bos) € 529.012,61
TOTAAL

€ 529.012,61

P. Horlings

(penningmeester)

R. Tellinga

situatie 1-1-2019
situatie 31-12-2019

€ 327.048,35
€ 491.862,61

RESULTAAT 2019

€ 164.814,26
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3.2 Resultaat 2019
VERENIGING NATUURSCHOON 2019
INKOMSTEN
rente
subsidies
pacht land
huur camping
stiltegebied
contributie leden
donaties begunstigers
Donatie Rabobank clubactie

BEGROTING
€
€
€
€
€
€
€
€

215,00
10.100,00
2.800,00
5.500,00
100,00
1.800,00
950,00
530,00

RESULTAAT
€ 216,99
€ 12.514,92
€ 3.000,00
€ 5.611,88
€ 101,25
€ 1.875,00
€ 855,00
€ 530,00

UITGAVEN

BEGROTING

RESULTAAT

€
€
€
€
€
€

950,00
250,00
720,00
450,00
400,00
750,00

€ 965,41
€ 208,61
€ 996,21
€ 404,98
€ 473,00
€ 960,96
€ 561,33

€
€
€
€
€

1.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00

€0
€ 1.208,33
€ 5.593,25
€ 651,81
€0
€ 2.852,58
€ 1.550,00

€ 2.700,00
€ 1.770,00
€ 2.110,00

€ 2.692,25
€ 1.762,37
€ 2.105,40

Kleine projecten
Camping verbetering sanitair- stelpost € 7.500,00
Advisering beheerplan weilanden € 2.000,00
realisatie flintenpad - stelpost € 1.000,00

€0
€ 1.863,20
€0

Verzekeringen
OZB
waterschapsbelasting
lidmaatschappen
vergaderingen - ALV
algemene kosten
afkoop landinrichtingsrente
Onderhoud

SKNL
Bijdrage duikers Toutenburgsingel € 1.525,00
SKNL subsidie

€ 1.527,63
€ 39.015,00

Camping onderhoud regulier
beheer Bosgroep + aanvraag SNL
onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)
onderhoud bos overig en materialen
maaien weilandjes en afvoeren maaisel
stormschade
Aanschaf onkruidbrander
SKNL
Duikers Toutenburgsingel
Sloot uitmaaien land Dijk
Verontdiepen sloot Vagevuur

SUBTOTAAL

€ 23.520,00

€ 65.247,67

SUBTOTAAL

subsidie gemeente tbv projecten
hout projecten

€ 184.121,62
€ 18.501,75

Projecten uit

€ 18.000,00

SUBTOTAAL

€ 41.520,00

€ 267.871,04

SUBTOTAAL
Restultaat

€ 31.600,00

€ 24.849,69
€ 78.207,09

€ 31.600,00

€ 103.056,78
€ 164.814,26
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3.3 Begroting 2020
VERENIGING NATUURSCHOON 2020
INKOMSTEN
rente
subsidies
pacht land
huur camping
stiltegebied
contributie leden
donaties begunstigers

BEGROTING
€
€
€
€
€
€
€

100,00
12.500,00
3.000,00
5.750,00
100,00
2.200,00
800,00

RESULTAAT

UITGAVEN
Verzekeringen
OZB
waterschapsbelasting
lidmaatschappen
vergaderingen - ALV
algemene kosten

BEGROTING
€
€
€
€
€
€

RESULTAAT

970,00
300,00
400,00
400,00
360,00
1.000,00

Onderhoud
SUBTOTAAL

€ 24.450,00

Camping onderhoud regulier
Bosgroep (subsidies, FSC)
Onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)
Onderhoud bos overig en materialen
Herstel hertenhok
Nieuwe eiken Toutenburgsingel

€
500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€
400,00

Kleine projecten
Bankje Teus €
Advisering beheerplan weilanden €
Zoutman weilanden Maatlanden €
Fetske Zwaga (Penningmeester a.i.)

SUBTOTAAL
TOTAAL

6.000,00
2.000,00
1.120,00
€ 35.450,00

€ -11.000,00
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