	
  

	
  

Verantwoordingsverslag 2012
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies
In 2012 is Frank Veltkamp (penningmeester) teruggetreden. De rol van
penningmeester is waargenomen door de secretaris (Egbert Dikkers). Pieter
Baalbergen is toegetreden tot het bestuur en zal vanaf begin 2013 de taak van
Penningmeester op zich nemen. Tevens is contact gezocht met Rens de Boer die
bereid is gevonden per 1 Januari 2013 tot het bestuur toe te treden als algemeen
bestuurslid, waarmee het bestuur weer compleet is. Cees van Kempen is in 2012
toegetreden tot de Raad van Advies die hiermee weer uit 2 personen bestaat.
Projecten
In 2012 zijn 2 projecten gefinancierd (Euro 485/-- totaal), te weten:
-‐ Vogelweekend van BOA Wageningen: aanschaf van 8 verrekijkers;
-‐ NJN: zaklamp ten behoeve van nachtexcursies.
Hiernaast is er een toezegging (Euro 238/--) gedaan voor de aanschaf van
vlindernetten ten behoeve van een gezamenlijk project van de IVN afdeling
Zuidwest Veluwestroom mits uitgevoerd voor 1 April 2013 (= 12 maanden na
toezegging door DikGroen).
Baten
De totale opbrengsten waren Euro 13.332,35 die opgebouwd zijn uit Euro
13.000/-- aan schenkingen en Euro 332,35 aan rente. Deze schenkingen zijn
ontvangen met de beperkende factor dat het merendeel van het bedrag alleen
voor vruchtgebruik aangewend mag worden om de continuïteit van de stichting
te waarborgen. Vanwege het notariële karakter van de schenkingen, zijn tot en
met 2016 inkomsten te verwachten van minimaal Euro 10.000/-- per jaar.
Lasten
De totale kosten voor 2012 bedragen Euro 517,57 waarvan 45% voor rekening is
gekomen van notariskosten betreffende een notariële schenking tot en met
2016. Er is gekozen om de notariële kosten direct ten laste van het 2012
resultaat te laten komen. De totale kosten die uitbetaald zijn als onkosten aan
het Bestuur en de Raad van Advies bedragen Euro 39,50. Er is medio 2012 een
nieuw logo ontwikkelt. Deze kosten zijn op de balans geactiveerd en zullen in 5
jaar afgeschreven worden en daarmee in 2017 van de balans zijn verdwenen. De
oprichtingskosten zijn in 2014 van de balans verdwenen (in 5 jaar
afgeschreven). Er is gekozen voor deze wijze van afschrijven om een goed beeld
te kunnen geven van de werkelijke kosten door de jaren heen. De kostenratio
voor 2012 komt hiermee uit op 3.9% (totale kosten t.o.v. de baten).
Resultaat
Het totale 2012 resultaat bedraagt Euro 12.329,78 positief. Hiervan gaat een
bedrag van Euro 10.500/-- naar Fonds A (geblokkeerd fonds vanwege een
beperking die is opgelegd door de schenkers ten behoeve van de continuïteit van

DikGroen), en zal het overig naar de Continuïteits Reserve en Algemene Reserve
worden geboekt.
Fondsenwerving
Er heeft in 2012 geen actieve fondsenwerving plaatsgevonden aangezien het
streven van DikGroen is gericht om in de praktijk te bewijzen dat zij op een
verantwoorde wijze invulling geeft aan haar doelstellingen. Pas daarna zal
eventueel actief invulling worden gegeven aan fondsenwerving.
Toekomstige verplichtingen
In December 2012 zijn verplichtingen aangegaan naar een website bouwer om in
Januari 2013 een nieuwe site te gaan bouwen die in 3 jaar afgeschreven zal gaan
worden. Hiervoor zijn in december ook verplichtingen aangegaan naar de hosting
partner middels een uitgebreider abonnement.
Beleidsplan
Het is wederom gebleken dat het lastig is met de doelgroep in contact te komen
en geschikte projecten te vinden. Bij het opstellen van het beleidsplan 20122014 hebben Bestuur en Raad van Advies aangegeven de doelgroep te willen
specificeren en de focus bij nieuwe projecten te richten op de niet-groene
doelgroep: kinderen tot 12 jaar die nu niet of nauwelijks met de natuur in
aanraking komen. Hiervoor is contact gezocht met VHL (Hogeschool Van Hall
Larenstein) om de mogelijkheid te bespreken een student geïnteresseerd te
krijgen om hier onderzoek naar te laten doen en met een concreet advies te
komen hoe deze doelgroep het best te bereiken is. Het streven is om deze studie
in 2013 af te ronden en minimaal 1 project vanuit dit onderzoek uit te voeren/ te
financieren.
Begroting 2013
De inkomsten worden gebudgetteerd op Euro 13.500/-- waarvan een bedrag van
+/- Euro 3.000/-- vrij te besteden is (Euro 2.500 vanuit schenking en Euro 500
vanuit rentebaten). De totale uitgaven voor investering en onkosten worden
gebudgetteerd op Euro 2.230/--. Dit is relatief hoog ten opzichte van andere
jaren, aangezien er geïnvesteerd zal worden in een nieuwe website en in een
onderzoek door studenten ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan
2012-2014. In totaal stelt het Bestuur een bedrag van Euro 1.250/-- ter
beschikking voor de financiering van nieuwe projecten die zoveel mogelijk
gericht zal zijn op de uitvoering van het actuele beleidsplan. Bovenstaande zal in
2013 leiden tot een tekort aan vrij te besteden inkomsten van ongeveer Euro
700/-- dat ten laste zal gaan van de Algemene Reserve.
DikGroen vind het belangrijk om transparant te zijn. Mede daarom zijn op
http://www.kennisbankfilantropie.nl data ingevoerd ten behoeve van potentiele
donateurs en andere geïnteresseerden.
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