
Balans per 1 januari 2022 Balans per 1 januari 2021

Activa Activa
Liquide middelen: Liquide middelen:
Betaalrekening ING 13.335,05 Betaalrekening ING 28.589,39
Zakelijke spaarrekening 45.561,92 Zakelijke spaarrekening 45.561,92
Dubbel betaalde bijdrage plantenbakken 3.500,00    
Reeds betaalde verzekering 2022 141,51

62.538,48 74.151,31
Passiva Passiva
Crediteuren: Crediteuren:
Reeds ontvangen contributie 2022 6.404,50 Reeds ontvangen contributie 2021 11311,00
Nog te betalen kosten Papyrus 2021 400 Nog te betalen secretariaatskosten 0,00
Nogte betalen bankkosten december 2021 81,75 Nog te betalen bankkosten dec 2020 71,23
 0,00 Nog te betalen bijdrage educatieruimte 0,00
Reservering prieel rotstuin 11.000,00 Reservering prieel rotstuin 11000,00
Eigen vermogen 2021 44.652,23 Eigen vermogen 2020 51769,08

62.538,48 74151,31

Staat van baten en lasten  BEGROOT 2021 BEGROOT 2022 2020

Baten over 2021
Contributies 19.260,10 16500,00 19000 14.573,00
Donaties 0,00 0,00 0 800,00
Subsidies 0,00 0,00 0 0,00
Verenigingsartikelen/ Advertenties 350,00 350,00 350 0,00
Rente 0,00 0,00 0 0,00

19.610,10 16850,00 19.350 15.373,00
Lasten over 2021
Activiteiten voor leden/ bijdragen aan de tuin -19.336,18 -15550,00 -10000 -356,95
5e Lustrum -2300
Papyrus -6.722,00 -7000,00 -7000 -6.722,00
Secretariaat/ bestuurskosten -231,61 -250,00 -250 -177,72
Verzekeringen -149,01 -149,01 -141,51 -135,52
Promotieactiviteiten/ brochures 0,00 -1000,00 -200 0,00
Bank -288,15 -250,00 -300 -212,00

-26.726,95 -24199,01 -20191,51 -7.604,19

Resultaat -7.116,85 -7349,01 -841,51 7.768,81

Eigen vermogen 2020 51.769,08  
Resultaat 2021 -7.116,85
Eigen vermogen 2021 44.652,23





Toelichting bij de financiën 2021 

 

In 2021 hebben 1100 van de 1200 leden ruim 19 duizend euro contributie betaald. Het bedrag 

is veel hoger dan vorig jaar en ook hoger dan begroot. Meer leden hebben betaald door het 

sturen van een betalingsherinnering. Ook hebben veel leden extra contributie betaald 

waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is.  

 

In 2021 heeft de vereniging vier keer de Papyrus uitgegeven. Door de Corona situtatie zijn 

geen activiteiten georganiseerd, zoals de voorjaarsexcursie, Van Itersonlezing en de Hortus 

dag. 

 

Er zijn enkele grote projecten gefinancierd in de tuin, zoals de vervanging van de dekplaten 

van de succulenten-kas en de orangerie. Er is nieuw meubileir voor de educatieruimte 

geschonken en er zijn 7 cortenstalen plantenbakken gedoneerd, waarvoor ook eerder 

ontvangen donaties voor zijn gebruikt. In totaal is ruim €19.000 uitgegeven aan deze 

bijdragen aan de tuin. 

Gespecificeerd is het volgende besteed: 

 

€13969,45 aan de vervanging van de dekplaten van de succulenten-kas en de orangerie 

€1509,78 aan nieuw meubilair voor de educatieruimte 

€3500 voor 7 Corten stalen plantenbakken 

 

Hierdoor is het boekjaar met een negatief resultaat van €7117 afgesloten, wat ook was 

begroot. Hiermee is het postitive saldo van vorig jaar geheel gecompenseerd. 

 

Het bestuur heeft besloten in 2022 een bedrag te begroten van €10000 voor donaties aan de 

tuin. Daarnaast zijn extra uitgaven ten behoeve van het 5e lustrumjaar voorzien. Door de 

verhoging van de contributie naar 15 euro, verwachten we voldoende contributie-inkomsten 

om het jaar met slechts een klein verlies te kunnen afsluiten. 
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