	
  

	
  

Verantwoordingsverslag 2013
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies
In 2013 hebben er geen persoonlijke wisselingen plaatsgevonden. De rol van
penningmeester is overgenomen door Pieter Baalbergen.
Projecten
In totaal zijn er 4 projectaanvragen geweest, waarvan er 2 voldeden aan de
doelstellingen en uitgangspunten van DikGroen. Deze 2 projecten zullen in 2014
worden uitgevoerd en gefinancierd en betreffen:
- Profielwerkstuk ‘uiterwaarden en struinkunst’ Elske Kloen:
materiaalkosten.
- Stadsboerderij Almere: Tuinmaterialen ten behoeve van jongeren met een
handicap.
In 2013 is 1 project financieel afgehandeld:
- IVN zuidwest Veluwezoom: Vlindernetten (Euro 238/--) ten behoeve van
excursies met kinderen.
Het bestuur heeft diverse initiatieven ondernomen door in contact te treden met
verschillende organisaties en personen. Deze contacten worden gezien als een
investering die bijdragen aan de naamsbekendheid en die in de toekomst wellicht
nieuwe projecten zullen genereren.
Baten
De totale opbrengsten waren Euro 13.840,80 die opgebouwd zijn uit Euro
13.300/-- aan schenkingen en Euro 540,80 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 2013 bedragen Euro 838,28. De totale kosten die
uitbetaald zijn als onkosten aan het Bestuur en de Raad van Advies bedragen
Euro 87,90. 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 2016
van de balans zijn verdwenen. De nieuwe website is begin 2013 ‘live’ gegaan en
zal in 3 jaar worden afgeschreven en daarmee in 2016 van de balans zijn
verdwenen. 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
2013 komt hiermee uit op 6.1% (totale kosten t.o.v. de baten).
Resultaat
Het totale 2013 resultaat bedraagt Euro 12.763,92 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 Algemene Reserve worden geboekt.

Fondsenwerving
Er heeft in 2013 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.
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) en hebben een aantal studenten een onderzoek uitgevoerd en advies
gegeven hoe wij deze doelgroep het beste kunnen bereiken. Op basis daarvan is
o.a. contact gezocht met Natuurmonumenten en zijn acties besproken die er toe
moeten gaan leiden dat in 2014 minimaal 1 project uitgevoerd kan gaan worden
waarbij deze specifieke doelgroep bereikt kan gaan worden.
Begroting 2013
De inkomsten worden gebudgetteerd op Euro 10.500/-- waarvan een bedrag van
+/- Euro 2.000/-- vrij te besteden is (Euro 1.500 vanuit schenking en Euro 500
vanuit rentebaten). In totaal stelt het Bestuur een bedrag van Euro 3.000/-- 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
1.300/-- dat ten laste zal gaan van het Algemeen fonds.
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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