Winst en Verlies rekening 2020 (alle getallen in € )
INKOMSTEN
Donaties
Natuurmonumenten/PWN
Ontvangsten kas, boeken, diversen
Huur lokaal, rondleidingen
Scholenbijdrage
Opbrengsten uit vermogen
Subtotaal inkomsten
Exploitatietekort
Totaal

UITGAVEN
31.058,1.250,3.218,2.555,2.265,14.400,_______
54.746,18.460,_______
73.206,-

Lonen en soc.lasten
52.910,Onderhoud park
4.970,Educatieve activiteiten
2.067,Huisvesting en energie
6.069,Kantoor, post, internet
2.668,Drukwerk
2.957,Beheer, bank, representatie 1.565,-

_______
73.206,-

Het exploitatie tekort is afgeboekt van de algemene reserve.
Wij ontvingen twee legaten van ieder € 10.000,- van de in juni 2019 overleden mevr. M.J. LieuwesBos en van de in juni 2020 overleden mevr. M.J.Rekoert , beide uit Haarlem.
De legaten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Ook ontvingen wij in juli het bericht van een aanzienlijk legaat van de in Haren(Gr.) overleden heer
K.J.van Poppelen , waarvan de afwikkeling van de nalatenschap nog gaande is.
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 € 10.781,- geheel besteed aan
de vernieuwing van ons hekwerk rondom ter afronding van de totale vernieuwing van het hek.
2.Van de J.C.Ruigrok Stichting € 5000,- eveneens als bovenstaand , geheel besteed aan de vernieuwing van het hekwerk, afronding in februari 2021.
3.Van het Fonds van Zanten inzake het daarin opgenomen Jan Pieter van Vrede fonds € 5.000,- ter
besteding aan natuureducatieve projecten , vooral voor de nog in 2021 te installeren QR-codes en
informatieborden.
4. Van het Meerlandenfonds € 500,- voor het herstellen van het heideveldje, echter als donatie opgenomen in de exploitatierekening.
5. Van het Popp-Snijders Bomenfonds € 10.000,- voor het onderhouden van ons bomenbestand
mede in relatie tot alle andere begroeiing , grotendeels in 2021 te voltooien.
Een aanvraag bij het Eneco-Luchterduinenfonds voor ons hekwerk rondom werd helaas afgewezen
zodat we in 2021 daar nog bijdragen voor moeten zoeken , zoals ook nog voor het herstellen van het
heideveldje.
In totaal is er ontvangen of toegezegd € 30.781,- en in totaal is hiervan uitgegeven (per febr. 2021)
€ 22.930,- .Het restant, € 7.851,- zal in 2021 worden uitgegeven waarbij er dan nog een tekort gaat
bestaan van € 14.962,- voor het afronden hekwerk en herstel heideveld/duinvegetatie. Hiervoor zijn
en worden nog subsidiegevers aangeschreven.

Balans per 31 december 2020
ACTIVA

PASSIVA

Effecten (koers 31/12/2020)
Kas
Banksaldi
Vorderingen

345.981,200,27.854,0,-

Totaal

————
374.035,-

Toelichting :
Restant subsidies 2020
Tekort projecten 2020
Reservering onderhoud
Reservering 100 jaar Hof

Vooruit ontvangsten
Legaten
Restant subsidies 2020
Crediteuren
Tekort projecten
Reservering onderhoud
Reservering 100 jaar Hof
Algemene reserve

20.345,20.000,5.360,8.758,14.962,35.000,20.000,249.510,_________
374.035,-

5.360,- nog in 2021 uit te geven
14.962,- nog in 2021 uit te geven, subsidiegevers aangeschreven
35.000,- o.a. buiten-schilderwerk
20.000,- publicaties, tentoonstelling, bijeenkomsten

