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Verantwoordingsverslag 2017
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies (RvA)
Per 1 maart zijn Marjolein Staal (voorzitter) en Richard Dikkers (penningmeester)
toegetreden tot het bestuur. Zij hebben de taken overgenomen van Rens de Boer
respectievelijk Pieter Baalbergen. Met grote dank aan Rens en Pieter voor de tijd
en energie die zij in DikGroen hebben geïnvesteerd.
Projecten
In totaal zijn er 43 projectaanvragen geweest, waarvan 18 aanvragen te maken
hadden met een gezamenlijk project met IVN, waar meegedongen kon worden
voor een bijdrage van Euro 500/-- rondom de jaarlijkse Modderdag. Van de
overige 25 aanvragen voldeden er 9 aanvragen aan de doelstellingen en
uitgangspunten van DikGroen.
De afgeronde projecten betreffen:
- Workshop Fotografie in de natuur verzorgd door Kidzklix;
- Nestkastjes maken met gastdocent IVN;
- Workshops in de natuurtuin Breda door de Paradijsvogel;
- Stichting Landschapsbeheer Zeeland, helmen en handschoenen t.b.v.
landelijke natuurwerkdag;
- Waddenbelevingscentrum De Noordhoren, 2 microscopen;
- Waddenvereniging, bijdrage opruim weekend Terschelling;
- Boerderij op IJburg, bijdrage IVN Modderdag;
- De groene belevenis, Landelijke nacht van de vleermuis;
- Laat ze maar Lachen Amsterdam, natuurexcursie;
- Laat ze maar Lachen Utrecht, natuurexcursie.
In totaal is er Euro 4.548,30 aan/-- projecten ondersteund.
Baten
De totale inkomsten waren Euro 21.651,04 die opgebouwd zijn uit Euro
21.250,00 aan schenkingen en Euro 401,04 aan rente en inkomsten vanuit
beleggingen. Daarnaast hadden de beleggingen een ongerealiseerd resultaat van
Euro 1.429,07 per 31 december 2017.
Lasten
De totale lasten bedragen Euro 670,61 (kosten website, bank en PR). De totale
lasten die uitbetaald zijn als onkosten aan het Bestuur en de Raad van Advies
bedragen Euro 99,28.
Resultaat

Het totale resultaat bedraagt Euro 16.432,13. Hiervan gaat een bedrag van Euro
8.500/-- naar Fonds A (geblokkeerd fonds vanwege een beperking die is
opgelegd door de schenkers ten behoeve van de continuïteit van DikGroen),
waarna er een overschot is van Euro 7.932,13 dat ten goede komt van de
Algemene Reserve. Daarnaast is een reservering uit 2015 voor Euro 500/-- van
de balans verwijderd, hetgeen geleid heeft tot een verdere verhoging van de
Algemene Reserve.
Fondsenwerving
Naast een notariële schenking zijn er enkele particulieren geweest die een
schenking hebben gedaan, waarvoor hartelijke dank!
Beleidsplan
Bij het opstellen van het beleidsplan 2016-2020 hebben Bestuur en Raad van
Advies aangegeven de voorkeur bij nieuwe projecten te richten op de niet-groene
doelgroep; kinderen/jeugd tot en met 25 jaar die nu niet of nauwelijks met de
natuur in aanraking komen.
Begroting 2018
De totale inkomsten worden gebudgetteerd op Euro 11.000,-- vanuit een
schenking waarin bepaald is dat Euro 5.000/-- vrij te besteden is, Euro 5.000/-bestemd moet zijn voor vermogensopbouw ten behoeve van continuïteit van de
stichting en Euro 1.000/-- vanuit rente/beleggingsbaten. De totale onkosten
worden begroot op Euro 700/--. In totaal stelt het Bestuur een bedrag van Euro
6.000/-- ter beschikking voor projecten. Het bovenstaande zal in 2018 leiden tot
een tekort vanuit vrij te besteden inkomsten van ongeveer Euro 700/-- dat ten
laste zal gaan van het Algemeen fonds.
DikGroen vindt 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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