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Begijnenweide 138
Heemskerk

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Winst- en verliesrekening

Exploitatie over 2017

uitgaven

onderzoekskosten

€ 0,00

juridische kosten
bankkosten
kantoor en stichting
Vergoedingen vrijwilligers
resultaat

€ 2.238,63
€ 124,91
€ 80,00
€ 0,00
€ 4.298,04

Totaal

inkomsten
donaties
teruggave
proceskosten

€ 6.741,58

€ 590,60
€ 6.150,98

Totaal

€ 6.741,58

Balans 31 december 2017
Triodos bank
kasgeld
debiteuren

€ 5.193,11
€ 0,00
€ 0,00
Totaal

€ 5.193,11

kapitaal

€ 5.193,11

crediteuren

€ 0,00
Totaal

€ 5.193,11

Toelichting op de exploitatie per 31 december 2017

Kosten.
Onderzoek.
In 2017 zijn er geen onderzoekkosten gemaakt.
Juridische kosten.
In 2017 zijn juridische kosten gemaakt ten behoeve van de moutainbikeroute in de Schoorlse duinen, de
aanleg van een fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de mountainbikeroute op Texel.
Tevens zijn er kosten gemaakt voor een nieuwe Stichting die zich richt op het behouden van bomen in
gebieden naast de Natura 2000 gebieden.
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 voor verschillende projecten.
Tevens is er een terugstorting van de proceskosten naar aanleiding van gewonnen juridische procedures. De
rechtszaak inzake het fietspad Waterleidingduinen werd gewonnen waardoor circa 40% van de kosten van
deze langlopende juridische procedure zijn terugontvangen. Deze ontvangen proceskosten bestaan uit
teruggave van een deel van de juridische kosten en deel van alle onderzoekskosten.
Social media
De Stichting is in 2017 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.

