Exploitatierekening 2019

(alle getallen in € )

INKOMSTEN
Donaties
Natuurmonumenten/PWN
Ontvangsten kas, boeken, diversen
Huur lokaal, rondleidingen
Scholenbijdrage
Rente, dividenden, winsten
Subtotaal inkomsten
Exploitatietekort
Totaal

UITGAVEN
36.738,1.750,4.603,6.123,4.348,1.758,_______
55.320,5.869,_______
61.189,-

Lonen en soc.lasten
42.670,Onderhoud park
2.847,Educatieve activiteiten
1.735,Huisvesting en energie
5.935,Kantoor, post, internet
3.115,Drukwerk
2.081,Beheer, bank, representatie 2.806,-

_______
61.189,-

Het exploitatie tekort is afgeboekt van de algemene reserve.

Wij ontvingen een legaat van € 1.000,- van de in december 2018 overleden mevr. J.M.PolakSchravemaker uit Bloemendaal.
Het legaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Naast de inkomsten besteed aan de reguliere exploitatie ontvingen wij subsidies ter besteding aan
projecten
:
1.Van het Kuijper van Harpenfonds via de organisatie Ars Donandi € 10.058 vrijwel geheel besteed
aan vernieuwing en verharding van de paden.
2.Van de Bredius Stichting €5000,- geheel besteed aan het lekvrij maken van de twee kleine vijvers.
3.Van het Dr. van Zantenfonds inzake het daarin opgenomen Jan Pieter van Vredefonds €10.000,ter besteding aan natuureducatieve projecten o.a het plaatsen van een geluid-dichte deur tussen het
instructielokaal en de overige werkruimte , miscroscopen ten behoeve van onderwijs, leskisten maken voor onderwijs (nog in bewerking), herstel en aanplant van een Sparrenbosje conform het vroegere ontwerp van Jac. P. Thijsse en meerdere wisselende tentoonstellingen.
4. Van Landschap Noord Holland € 2720,- voor een gericht educatief project .
5. Van de Broodbankactie in de Grote Kerk is tijdens de adventsdagen € 4000,- opgehaald , in 2020
ontvangen en te besteden aan het weer zichtbaar en open maken van de duinrel vanaf het hoge duin
naar de grote vijver.
In totaal is er ontvangen € 27.778,- en totaal is er uitgegeven € 27.778,- . Het restant € 610,- is toegevoegd aan de bestaande bestemmingsreserve.

Balans per 31 december 2019
ACTIVA

PASSIVA

Effecten (koers 31/12/2017)
Kas
Banksaldi
Vorderingen

360.608,0,29.207,0,-

Totaal

————
389.815,-

Geert Jan Haan
Penningmeester

Vooruit ontvangsten
Legaten
Bestemmingsreserve
Crediteuren
Algemene reserve

16.665,1.000,8.490,2.420,
361.240,_________
389.815,-

