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Van: Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen 
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Winst- en verliesrekening

Exploitatie over 2018 uitgaven inkomsten

onderzoekskosten € 0,00 donaties € 867,83

juridische kosten € 1.796,75

teruggave 

proceskosten € 817,50

bankkosten € 149,39

kantoor en stichting € 252,32

Vergoedingen vrijwilligers € 0,00

resultaat -513,13

Totaal € 1.685,33 Totaal € 1.685,33

Balans 31 december 2018

Triodos bank € 4.427,88 kapitaal € 4.427,88

kasgeld € 0,00

debiteuren € 0,00 crediteuren € 0,00

Totaal € 4.427,88 Totaal € 4.427,88

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen

 

 



 

Toelichting op de exploitatie per 31 december 2018 

 

Kosten. 

Onderzoek.  

In 2018 zijn er geen onderzoekskosten gemaakt.  

Juridische kosten. 

In 2018 zijn juridische kosten gemaakt ten behoeve van de Schoorlse duinen, de kap van bomen in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, afschot konijnen op de Golfclub Zandvoort en de mountainbikeroute op 

Texel.  

Kantoor- en stichtingskosten. 

De stichting heeft dit jaar stichtingskosten gemaakt voor internetgebruik, bankkosten, Kamer van Koophandel, 

boeken voor de interne bibliotheek, zaalhuur t.b.v. vergaderingen. 

Inkomsten. 

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties ontvangen van particulieren voor verschillende projecten. 

Tevens waren er teruggaven van de proceskosten naar aanleiding van gewonnen juridische procedures. De 

rechtszaak inzake mountainbikeroute Texel is niet gevoerd. Er is een compromis bereikt. Gemaakte kosten zijn 

door de provincie vergoed.  

Social media 

De Stichting is in 2018 erg 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. De berichten 

zijn informatief over de projecten die Natuurbelang uitvoert. Tevens zijn er berichten ter informatie over 

landelijk belangrijke zaken zoals de stikstof, de PAS, bomenkap en klimaat. Sommige berichten bereiken 

tienduizenden Facebook volgers. Het is duidelijk dat er een actieve en geïnteresseerde achterban is. De 

aanwezigheid op Twitter is minder prominent geweest. 

De website wordt up-to-date te gehouden maar voor het regelmatig informeren van de achterban blijkt 

Facebook meer geschikt. De website is wel de bron waar allerlei achtergrondinformatie te vinden is van 

projecten. 

 Personele vergoedingen. 

Vrijwilligers krijgen geen vergoeding.  Vrijwilligers betalen zelf kosten voor vervoer en reprokosten.   

Bestuursleden krijgen geen vergoeding. 

 

 


