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Toelichting op de exploitatie per 31 december 2019

Kosten.
Onderzoek.
In 2019 zijn onderzoekskosten gemaakt. Dit betrof onderzoek naar de aanwezigheid van zandhagedissen i.v.m.
lopende zaak Circuit Zandvoort.
Juridische kosten.
In 2019 zijn juridische kosten gemaakt ten behoeve van de Amsterdamse waterleidingduinen inzake
handhaving Langevelderslag, en ten behoeve van Circuit Zandvoort Wet natuurbescherming.
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, deelname symposium.
Inkomsten.
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties ontvangen van particulieren voor verschillende projecten.
Tevens was er teruggave van de proceskosten naar aanleiding van gewonnen juridische procedure
Langevelderslag.
Social media
De Stichting is in 2019 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 en berichten die informatie geven over landelijk
belangrijke zaken zoals de eiken processierups, vleermuizen, mountainbikeroute Sallandse Heuvelrug, de
stikstof aanpak, 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.

Verdere activiteiten
De Stichting heeft deelgenomen aan een wandeling georganiseerd door Extinction Rebellion en heeft daarbij
ook interviews afgenomen en dit gepubliceerd op Facebook.
Er zijn diverse interviews geweest in belangrijke bladen, zoals Trouw en NH Dagblad i.v.m. inenten iepen en de
zaak m.b.t. circuit Zandvoort.
De stichting heeft particulieren en andere stichtingen advies gegeven over uiteenlopende zaken zoals
bijvoorbeeld vragen m.b.t. de Wet natuurbescherming en interpretatie daarvan en vragen over mountainbike
routes, fietspaden en beschermde diersoorten.
Voorstellen voor een nieuw ruiterpad en een nieuw fietspad door de AWD zijn door de Stichting middels
diverse gesprekken en inspraaksessies tegengehouden. Ook is er overleg geweest met de gemeente Haarlem
i.v.m. bedreiging van vleermuizen door bomenkap Brouwersvaart.
Er is overleg gevoerd met bewoners i.v.m. de ontwikkelingen van recreatiegebied Twiske. Evenementen waar
vergunning voor wordt aangevraagd kunne een aanzienlijk belasting vormen voor het gebied. Een camping die
men wil realiseren zal eveneens een verstoring geven.

