Verantwoordingsverslag 2019
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies (RvA)
Er hebben in 2019 geen wijzigingen plaatsgevonden.
Projecten
In totaal zijn er 48 projectaanvragen geweest, waarvan er 15 voldeden aan de
doelstellingen en uitgangspunten van DikGroen en in 2019 zijn uitgevoerd. Er zijn
ter ondersteuning van een meer langdurige basis 6 overeenkomsten gesloten met
organisaties die gericht zijn op kinderen en natuur, waarbij DikGroen voor in
principe 3 jaar projecten financieel mogelijk maakt voor een totaalbedrag van Euro
2,400/-.
De toegezegde en afgeronde projecten betreffen (gearceerde projecten zijn 3
jarige samenwerkingsverbanden):
- Natuurexcursie, Laat Ze Maar Lachen;
- Natuurexcursie, Bart Struun;
- Hout, nestkastjes, snoeischaren, Jeugdnatuurwacht;
- Natuurexcursie, Vrienden van de Klyster;
- Workshops Fotografie in de natuur, Kidzklix;
- Natuurexcursie, Bomenmuseum;
- Schildpadden excursie, Curacao (10 jarig DikGroen jubileum project);
- Kaart voor natuurexcursie, IVN West-Betuwe;
- Opzetten van natuurclub, Stadsboerderij Osdorp;
- Educatief lesmateriaal, Stichting Gelukzaaien;
- Lezing en excursie Vlinders en Rupsen, de Groene Belevenis;
- Natuurexcursie, Vogelwacht Marssum;
- Natuurexcursie, Activiteiten commissie Tytsjerk;
- Excursie bioboerderij Rotterdam, Stichting Lekker Groen;
- Excursie eendenkooi, IVN Rozendaal
In totaal is er voor Euro 5,875.44 aan projecten ondersteund. Voor 2020 is reeds
voor Euro 7,506/- aan projecten toegezegd (Euro 1,346 nog uit 2019 toegewezen
projecten), waarvan een bedrag van Euro 2,400/- vanuit de 3-jarige
samenwerking.
Baten
De totale inkomsten waren Euro 11,677.84 die opgebouwd zijn uit Euro 10,000
aan schenkingen en Euro 1,677.84 aan rente en inkomsten vanuit beleggingen.
Beleggingen hadden over 2019 een ongerealiseerd positief resultaat van Euro
13,910.52 per 31 december 2019.

Overigens willen wij ook melding maken van een rectificatie betreffende het
ongerealiseerde resultaat over 2018. Er was in het verantwoordingsverslag 2018
een negatief bedrag van 3,634.80 gemeld, echter dit had 4,801.23 negatief
moeten zijn.
Lasten
De totale lasten bedragen Euro 459.99 (kosten website, bank en PR). De totale
lasten die uitbetaald zijn als onkosten aan het Bestuur en de Raad van Advies
bedragen Euro 209.06.
Resultaat
Het totale resultaat bedraagt Euro 5,342.21. Hiervan gaat een bedrag van Euro
5,000 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 342.21 dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve.

Beleidsplan
Bij het opstellen van het beleidsplan 2020-2025 hebben Bestuur en Raad van
Advies aangegeven om aanvragen nog scherper te beoordelen zodat ze in lijn zijn
met de missie; kinderen/jeugd tot en met 25 jaar die nu niet of nauwelijks met de
natuur in aanraking komen een natuurbeleving bieden.
Begroting 2020
De totale inkomsten worden gebudgetteerd op Euro 10,000 vanuit een schenking
waarin bepaald is dat Euro 7,000 vrij te besteden is, Euro 3,000 bestemd moet
zijn voor vermogensopbouw (Fonds A) ten behoeve van continuïteit van de
stichting en Euro 1,500 vanuit rente/beleggingsbaten. De totale onkosten worden
begroot op Euro 700. In totaal stelt het Bestuur een bedrag van Euro 8,000 ter
beschikking voor projecten bovenop een restant bedrag vanuit 2019 van Euro
1.566,06. Het bovenstaande zal in 2020 leiden tot een overschot vanuit vrij te
besteden inkomsten van ongeveer Euro 1,300 dat ten goede zal komen van het
Algemeen fonds.
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