Verantwoordingsverslag 2016
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies (RvA)
In 2016 zijn er veranderingen geweest in het Bestuur en de RvA.
Bestuur: Rens de Boer is begin 2016 Voorzitter geworden vanuit een rol als
Bestuurslid. Zijn plek is overgenomen door Judith de Lange die hiermee de Social
Media portefeuille beheerd. Per 1 maart 2017 zijn Rens de Boer en Pieter
Baalbergen afgetreden en zijn Marjolein Staal (als Voorzitter) en Richard Dikkers
(als Penningmeester) toegetreden tot het bestuur.
Raad van Advies: Heleen Hoogeveen is begin 2016 vanuit de Voorzitter rol naar
de RvA verschoven. Tevens is Ditte Ooms toegetreden en bestaat de RvA
hiermee uit 3 personen.
Projecten
In totaal zijn er 20 projectaanvragen geweest, waarvan er 4 voldeden aan de
doelstellingen en uitgangspunten van DikGroen. 3 projecten zijn daadwerkelijk
uitgevoerd en afgerond in 2016, 1 project zal in 2017 uitgevoerd gaan worden en
1 andere interesse aanvraag gaat hoogstwaarschijnlijk tot een project leiden.
De afgeronde projecten (inclusief toezeggingen uit 2015) betreffen:
- Natuurtalent010: opzetten van een natuurbelevingswandeling.
- WBJG: bijdrage voor workshops gedurende Fete de la Nature festival.
- Natuurontdekkers: bijdrage voor natuurkamp tbv 1 kind.
- Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtsewaard: gereedschap ten
behoeve van de Natuurdag.
In totaal is er Euro 1.180 aan/-- projecten ondersteund.
Baten
De totale inkomsten waren Euro 10.758,56 die opgebouwd zijn uit Euro 10.350/- aan schenkingen en Euro 408,56 aan rente.
Lasten
De totale lasten bedragen Euro 408,48. De totale lasten die uitbetaald zijn als
onkosten aan het Bestuur en de Raad van Advies bedragen Euro 157,63. Er is
medio 2012 een nieuw logo ontwikkeld. Deze kosten zijn op de balans
geactiveerd, in 5 jaar afgeschreven en zijn daarmee in 2016 van de balans
verdwenen. Er is gekozen voor deze wijze van afschrijven om een goed beeld te
kunnen geven van de werkelijke kosten door de jaren heen.

Resultaat
Het totale 2016 resultaat bedraagt Euro 9.170,08 positief. 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 670,08 dat ten goede komt van
de Algemene Reserve.
Fondsenwerving
Er heeft in 2016 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
Bij het opstellen van het beleidsplan 2016-2020 hebben Bestuur en Raad van
Advies aangegeven de focus 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. Gedurende de loop van dit beleidsplan zal het
bestuur haar eigen acties richten op het aantrekken van interessante projecten
voor de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 jaar. Bij de uiteindelijke selectie voor
toekenning van financiering zal geen voorrang worden gegeven aan een
bepaalde leeftijdscategorieen. 2016 heeft laten zien dat de ratio tussen het
aantal aanvragen die worden ingediend en uitgevoerd laag is. Om deze ratio te
verhogen zal o.a. het aanvraagformulier aangepast worden.
Begroting 2017
De totale inkomsten worden gebudgetteerd op Euro 10.130,--. Euro 10.000,-vanuit een schenking waarin bepaald is dat Euro 1.500/-- vrij te besteden is,
Euro 8.500/-- bestemd moet zijn voor vermogensopbouw ten behoeve van
continuïteit van de stichting en Euro 130/-- vanuit rentebaten. De totale
onkosten worden begroot op Euro 600/--. In totaal stelt het Bestuur een bedrag
van Euro 3.500/-- ter beschikking voor projecten. Bovenstaande zal in 2017
leiden tot een tekort vanuit vrij te besteden inkomsten van ongeveer Euro
2.500/-- 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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