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Van: Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Begijnenweide 138
Heemskerk

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Winst- en verliesrekening

Exploitatie 2020

uitgaven

onderzoekskosten

€ 0.00

juridische kosten
bankkosten
kantoor en stichting
Vergoedingen vrijwilligers
resultaat

€ 1,376.75
€ 165.75
€ 597.11
€ 0.00
-684.30

Totaal

inkomsten

donaties
teruggave
proceskosten

€ 1,455.31

€ 705.81
€ 749.50

Totaal

€ 1,455.31

Balans 31 december 2020
Triodos bank
kasgeld
debiteuren

€ 1,631.43
€ 0.00
€ 0.00
Totaal

€ 1,631.43

kapitaal

€ 1,631.43

crediteuren

€ 0.00
Totaal

€ 1,631.43

Toelichting op de exploitatie per 31 december 2020

Kosten.
Onderzoek.
In 2020 zijn geen onderzoekskosten gemaakt.
Juridische kosten.
2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van procedures t.a.v. Circuit Park Zandvoort. De Stichting heeft
zaken aangespannen tegen het verstoren van leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad en een zaak
m.b.t gebiedsbescherming in het bijzonder de stikstof die vrijkomt en gevolgen heeft voor het naastliggende
natuurgebied.
Daarnaast is de Stichting ook in hoger beroep gegaan tegen de vergunning van de MTB route Schoorl.
Er is advies gegeven aan een aantal stichtingen en vrijwilliger organisaties. Dat gaat om de MTB route op de
Sallandse Heuvelrug en festival in Twiske.
Kantoor- en stichtingskosten.
De stichting heeft dit jaar stichtingskosten gemaakt voor internetgebruik, bankkosten, Kamer van Koophandel,
boeken voor de interne bibliotheek, parkeergelden.
Helaas is er in 2020 2x 59,00 euro automatisch afgeschreven door een malafide organisatie. Dat gebeurde ook
nog 1x in 2021. In 2021 konden wij gelukkig 2x het bedrag storneren.
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 zaken.
Social media
De Stichting is in 2020 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, vleermuizen, mountainbikeroutes, de stikstof aanpak, biomassa centrales, bomenkap
en klimaat. Om de achterban te informeren zijn een aantal informatieve video’s gemaakt.
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
Er zijn diverse interviews geweest in belangrijke bladen, zoals Trouw en NH Dagblad i.v.m. vervolg/evaluatie
inenten iepen en de zaak m.b.t. circuit Zandvoort. Er is medewerking verleend aan de uitzending De Monitor
i.v.m. Sallandse Heuvelrug.
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. Advieswerkzaamheden voor Stichting Bescherming Cultureel
erfgoed Zuid-Kennemerland i.v.m. stikstofproductie Dennenheuvel bouwproject.
Er zijn verschillende bezwaren ingediend voor plannen die een negatieve impact hebben op de natuur.
I.v.m. de ontwikkelingen van recreatiegebied Twiske zijn er diverse bijeenkomsten geweest, en is onderzoek
geïnitieerd.
Twiske.
Evenementen waar vergunning voor wordt aangevraagd kunnen een aanzienlijk belasting vormen voor het
gebied. Een camping die men wil realiseren zal eveneens een verstoring geven.
Voor Stichting Hart voor Twiske hebben wij rapporten gemaakt over verstoring van vleermuizen, de noordse
woelmuis en de impact van festival geluid in dit gebied. Tevens is de juridische procedure begeleid.
Stichting Natuuralert heeft ons gevraagd een aantal zaken te begeleiden. Dat gaat dan om onderzoek,
voorbereiden juridische procedures, indienen van handhaving en overleg met juristen.
Lopende het jaar is er veelvuldig overleg met andere stichtingen en deskundigen geweest over lopende
projecten.
Overleg gemeenten.
Er is regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens commissievergaderingen in te spreken.

In memoriam
Helaas overleed in 2020 een zeer gewaardeerd vrijwilliger die zich ongelooflijk heeft ingezet voor de natuur;
Evertjan Trap

