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Begijnenweide 138
Heemskerk

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Winst- en verliesrekening

Exploitatie over 2016

uitgaven

onderzoekskosten
juridische kosten

€ 6.571,03
€ 2.194,25

bankkosten
kantoor en stichting
Vergoedingen vrijwilligers
resultaat

€ 120,55
€ 7,50
€ 0,00
-€ 1.257,08

Totaal

inkomsten
donaties

€ 6.383,50

teruggave
proceskosten

€ 1.252,75

€ 7.636,25

Totaal

€ 7.636,25

Balans 31 december 2016
Triodos bank
kasgeld
debiteuren

€ 945,07
€ 190,00
€ 0,00
Totaal

€ 1.135,07

kapitaal

€ 1.135,07

crediteuren

€ 0,00
Totaal

€ 1.135,07

Toelichting op de exploitatie per 31 december 2016

Onderzoekskosten.

De onderzoekskosten bestaan uit een vegetatieonderzoek ten behoeve van de oppervlaktebepaling van
Duinbos in de Schoorlse duinen in opdracht van Stichting Natuurbelang AWD. Dit onderzoek is uitgevoerd in
het kader van de juridische procedure MTB parcours in Schoorlse Duinen. Tevens is onderzoek verricht in het
kader van de aanleg van een fietspad aan de noordoostzijde van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit
betreft onderzoek naar Zandhagedissen habitat en Grijsduin en Duinbos vegetatie opnamen en
deskundigenadvies tijdens de rechtszaak. De onderzoekkosten waren in 2016 hoger dan normaal omdat voor
het fietspad in de Waterleidingduinen elk onderzoek van Stichting Natuurbelang door de tegenpartij werd
tegengesproken waardoor veel extra onderzoek voor de stichting noodzakelijk was.
Juridische kosten zijn gemaakt ten behoeve van de moutainbikeroute in de Schoorlse duinen, de aanleg van
een fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen, zandhagedisschermen bij het fietspad in de
Waterleidingduinen en steun aan een bomenkapproject in Haarlem.
Stichtingkosten.
De stichting heeft dit jaar geen andere stichtingskosten gemaakt dan bankkosten voor internetgebruik en
pasgebruik en Kamer van Koophandel kosten.
Inkomsten.
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties ontvangen van particulieren. Tevens is er een terugstorting
van de proceskosten geweest voor gewonnen processen. Deze ontvangen proceskosten bestaan uit teruggave
van een deel van de juridische kosten en onderzoekskosten.
Social media
De Stichting is in 2016 actief geweest op Facebook en heeft op die manier haar achterban goed kunnen
informeren. De berichten op Facebook worden gewaardeerd en meer dan gemiddeld gelezen. Het is duidelijk
dat er een actieve en geïnteresseerde achterban is. De aanwezigheid op Twitter is minder prominent geweest.
Er zijn activiteiten geweest om de website up-to-date te houden maar het zwaartepunt als het gaat om
informeren ligt toch bij Facebook.
Personele vergoedingen.
Vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Vrijwilligers betalen zelf kosten voor vervoer en reprokosten.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding.

