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1. Inleiding 

Dit verslag is gebaseerd op de boekhoudgegevens tot en met eind december 2017 en dient ter 

voorbereiding van de vaststelling van de jaarrekening over dit jaar. In 2017 is voor het eerst gebruik 

gemaakt van GNUcash (boekhoudsoftware) in plaats van Excel, wat onder andere betere 

controlemogelijkheden geeft. Het verslag bevat de gemaakte kosten tot nu toe per onderdeel, een 

balans en een toelichting bij de meest opvallende punten. 

2. Begroting en resultaat t/m Q4 

Resultatenrekening 
De resultatenrekening per 31-12-2017 is: 

 

 

 

 

Resultatenrekening Q4 2017 met begroting

Rubriek Begroting '17 Resultaat Q4 %

Vrijwilligers algemeen 775,00€                  € 914,99 118%

Opleidingskosten 1.570,00€               € 356,87 23%

Kosten werkgeversschap 31.981,00€            € 30.703,21 96%

Onvoorzien 40,00€                     € 0,00 0%

Subtotaal Personeel 34.366,00€            € 31.975,07 93%

OZB 1.110,00€               € 765,45 69%

Gas, water. Electra 2.200,00€               € 1.470,61 67%

Klein onderhoud 950,00€                  € 2.671,26 281%

Verzekering 300,00€                  € 391,81 131%

Huishouden 450,00€                  € 297,34 66%

Overig & Onvoorzien 100,00€                  € 8.598,01 *verbouwing

Subtotaal Huisvesting 5.110,00€              € 14.194,48 278%

Kantoorbenodigdheden 550,00€                  € 352,51 64%

Telefoon en internet 800,00€                  € 525,48 66%

PR, nieuwsbrief, wijk bijeen 100,00€                  € 211,92 212%

Vakliteratuur 100,00€                  € 30,00 30%

Onvoorzien of betalingsverkeer 100,00€                  € 127,61 128%

Subtotaal Organisatiekosten 1.650,00€              € 1.247,52 76%

Educatie 332,00€                  € 178,66 54%

Productontwikkeling 490,00€                  € 637,93 130%

Onderhoud 600,00€                  € 985,58 164%

Kruiden & bloementuin 95,00€                     € 116,43 123%

Bijen 175,00€                  € 507,70 290%

Onvoorzien en overig 100,00€                  € 2.329,66 * besteding province subsidie

Subtotaal kosten Uitvoering 1.792,00€              € 4.755,96 265%

Nieuwe productontwikkeling (extern) 5.000,00€              0%

Totale uitgaven begroot 47.918,00€            € 52.173,03 109%
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Baten

Inkomsten derden Begroting '17 Resultaat Q4 %

Bloemen, honing, likeur 350,00€                  € 83,50 23,86%

Verhuur ruimte 400,00€                  € 290,30 72,58%

Lesgeld 400,00€                  € 103,00 25,75%

Donateurs 200,00€                  € 1.055,05 527,53%

Sponsoren 1.700,00€               € 6.399,00 376,41%

Overig -€                         € 1.722,14

Subtotaal Inkomsten Derden 3.050,00€              9.652,99€          316,49%

Subsidie MEC / Bastei 2.700,00€               € 828,30 30,68%

Subsidie gemeente 4.400,00€               € 4.900,00 111,36%

Subsidie loon Louis 31.981,00€            € 31.981,00 100,00%

Subtotaal Subsidies 39.081,00€            37.709,30€       96,49%

Totale Baten begroot 42.131,00€            47.362,29€       112,42%

Verschil (begroot verlies) 5.787,00€              4.810,74€          83%



4 
 

Analyse resultatenrekening Q4 
Het totale resultaat is volgens verwachting: in 2016 is besloten om vermogen af te bouwen en dit is 

opgenomen in de begroting voor 2017. In 2017 zijn hier een aantal stappen gerealiseerd. Voorstel is 

om deze trend voort te zetten. 

Op de volgende pagina wordt een beeld gegeven van de totale percentages van de onderdelen die de 

kosten en baten respectievelijk opmaken: 

 

 

 

 

Uitgaven

       1 - Personeel

       2 - Huisvesting

       3 - Organisatie kosten

       4 - Kosten Uitvoering

Inkomsten

Inkomsten derden

Inkomsten overige subsidie

Inkomsten loonsubsidie
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Per categorie zijn de volgende observaties te maken: 

Personeel 

• De kosten bij vrijwilligers algemeen komen voornamelijk uit drie bronnen: VVV bonnen (de 

nieuwjaarsbijeenkomst), de vrijwilligersbijeenkomst en het vrijwilligersfeest. 

• De opleidingskosten zijn laag – er is voor de begroting 2017 gevraagd om extra budget, maar 

er is relatief weinig verbruikt. 

Huisvesting 
• OZB kosten zijn lager dan begroot en er is minder aan gas, water en electra uitgegeven dan 

begroot. 

• De kosten voor klein onderhoud zijn hoger dan begroot; er zitten kleine kostenposten in die 

meekwamen in de verbouwingen. De toiletten zijn ook hieronder geboekt. 

• Er is minder aan huishouden besteed. 

• Overig en onvoorzien zijn de grote kostenposten bij de verbouwing en de bouw van de luiffel. 

Organisatiekosten 

• Er is minder uitgegeven aan kantoorartikelen, vakliteratuur en telefoon en internet dan 

begroot. 

• Het betalingsverkeer is meer dan begroot. 

• Voor PR is meer gebruikt dan begroot: kostenposten waren: media mail folders en ‘vrienden 

van de tuin’. 

Uitvoering 

• Onderhoud is hoger dan begroot door de restauratiewerkzaamheden.  

Subsidies 

• Bloemen, honing, likeur, lesgeld en het verhuur van de ruimte vallen tegen. We hebben dit 

jaar verscheidene sponsoren gehad voor onze projecten: 

o Oranjefonds 

o Provincie Gelderland subsidie 

o Rabobank coöperatiefonds 

o Prins Bernhard Cultuurfonds 

• Bij overig staan nog enkele betalingen van Turien. 

Inkomsten derden 

• De subsidie van de gemeente bestaat uit € 4400 standaard onderhoudssubsidie en € 500 

bestemmingssubsidie. 

• Subsidie loon verliep zoals verwacht. 
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3. Balans 

Hieronder kan de balans worden gevonden, genomen per 31-12-2017. 
 

 

 

 

In de balans kan worden afgelezen wat de huidige stand is van de middelen van de natuurtuin. De 

bovenstaande standen van de rekeningen zijn de saldi op de ING rekening per 31-12-2017. 

4. Conclusie en vervolg 
In dit verslag zijn de belangrijkste kosten en batenontwikkelingen tot en met Q4 geschetst. De 

natuurtuin staat er financieel goed voor. Omtrent vermogens afbouw lijkt het zinvol om de huidige 

trend voort te zetten in 2018 en onder meer geld te reserveren voor extra productontwikkeling. 
 

Natuurtuin Goffert Balans 31-12-2017

                                             

Activa       

       Vlottende activa       

             Kas € 317,25       

             Spaarrekening € 9.000,00       

             Betaalrekening € 397,89       

Totaaltelling activa       € 9.715,14

Vreemd vermogen          

Eigen vermogen          

Vermogen       

       Beginsaldi    € 14.525,88    

Ingehouden verlies       € 4.810,74

Totaaltelling eigen vermogen       € 9.715,14

Totaaltelling passiva       € 9.715,14


