
KNNV-Breda -  Toelichting van de jaarrekening 2020 

 
Bestuur algemeen: 

Regel 5: 

We hebben uit de erfenis van ons oud-lid Otto Kars een gift gekregen van €. 500,- 

Deze gift is gebruikt voor de aanschaf van een beamer.  

 

Regel 3-11: 

De structurele kosten voor de organisatie worden betaald uit de contributies, na aftrek van de afdracht 

aan de KNNV-landelijk. 

Kosten voor: 

- bankrekening,  

- briefpapier en postzegels, 

- contributie BMF en Natuurplein, 

- drukken en versturen nieuwsbrief voor leden zonder internet, 

- jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst (lezing en drankje). 

De kosten voor de nieuwjaarsbijeenkomst waren hoger dan begroot vanwege de goede en gezellige 

opkomst. (+ € 92,-) 

 

Regel 7: Hier staan ook de kosten voor het drukken en verspreiden van het materiaal voor de week van 

de veldbiologie, begin oktober. 

 

Regel 14: 

De kosten voor het gebruik van leslokalen bestaat uit: 

- nog te betalen kosten voor het gebruik van het leslokaal in boerderij Wolfslaar uit 2019 (€ 177,-) 

- gebruik leslokaal in de Wisselaar door de plantenwerkgroep (€ 144,-) 

 

Regel 17-24: 

De KNNV-Breda is penvoerder voor de uitgave van de boeken ‘Stadsplanten van Breda’ en van ‘400 jaar 

Turfvaart. Het batige saldo is een fonds dat beheerd wordt door IVN-M&D en KNNV-Breda gezamenlijk. 

Het fonds is bestemd om nieuwe natuuruitgaven in Breda en omstreken mogelijk te maken.  

 

Regel 29: 

De workshop spinnen is in 2019 gehouden. Het cursusgeld is in 2020 ontvangen. 

 

Regel 32-35: 

In 2019 is een voucher van de KNNV-landelijk (Ger van Zanen voucher) ontvangen van € 500,- voor 

aanschaf materiaal voor de werkgroep Bodem en landschap. De uitgaven hiervoor staan in deze 

jaarrekening. 

 

Regel 37-40: 

De plantencursus is alleen digitaal gegeven voor een kleine groep deelnemers. 

 

Regel 44: 

Het afgesloten project Breda Binnenstebuiten heeft nog een website – bredabibu.nl – 

De kosten voor het hosten van deze website en voor de URL worden betaald uit een legaat dat een 

vijftal jaar geleden verkregen is van een oud-lid. 

  

  



In totaal is in 2020 € 903,90 meer uitgegeven dan ontvangen.  

De verklaring blijkt uit bovenstaande toelichting. 

Samengevat: 

- € 452,-  t.b.v. werkgroep Bodem en landschap op basis van de KNNV-voucher van € 500,-  

  ontvangen in 2019 

- € 172,-   algemene kosten, afwijkend: kosten nieuwjaarsborrel en materiaal week vd veldbiologie 

- € 393,-  kosten leslokalen werkgroepen,  

  betreft rekening Wolfslaar over 2019 en verder gebruik Wisselaar in maart 2020 

+ € 70,-   cursusgeld van de workshop spinnen gegeven in 2019 

+ € 211,-  plantencursus, resultaat 

- € 132,-   website BredaBibu 

 

 

 

 

KNNV-Breda  -  Toelichting bij de balans 2020 

 
Regel 3: Bedrag op de betaalrekening per 31-12-2020  (€ 2.781,14)  

Regel 4: Bedrag op de spaarrekening per 31-12-2020  (€ 11.992,17) 

Regel 7: Afname op de bankrekeningen in 2020  (€ 384,00)  

        

Regel 10 en 11:  

Opbouw fonds vanwege uitgaven van boek ‘Stadsplanten van Breda’ en boek ‘400 jaar Turfvaart’. Dit 

fonds is gemeenschappelijk van KNNV-Breda en IVN-Mark&Donge en heeft een doelbestemming te 

bepalen door bestuur KNNV en IVN.  

Regel 10: Reserve opgebouwd door de uitgaven tot en met 2019 

Regel 11: Positief resultaat van de uitgaven van beide boekjes over 2020 en het tet totaalbedrag van 

regel 10 en het resultaat over 2020.  

 

Regel 12: 

Reserve Plantenwerkgroep, opgebouwd in het verleden en met doelbestemming te bepalen door 

plantenwerkgroep.  

Regel 13:  

Legaat uit 2013. Wordt besteed aan specifieke activiteiten: in 2020, net als in 2019, aan de website 

Breda Binnenste Buiten.  

Regel 14: Voucher van € 500,- in 2019 ontvangen van de landelijke KNNV voor de werkgroep Bodem en 

landschap; te besteden in 2020; er resteert €47,25 na aftrek kosten Bolberg project en Prinsentuin 

bijeenkomst.   

Regel 20:  

De netto reserve bestaat uit: Bedragen op de bankrekeningen minus ‘reserve fonds stadsplanten’ en 

minus ‘nog te verrekenen’        

 

 


