Verantwoordingsverslag 2021
Samenstelling Bestuur en Raad van Advies (RvA)
Er hebben in 2021 geen wijzigingen plaatsgevonden.
Projecten
In totaal zijn er 25 projectaanvragen goedgekeurd (waarvan er 5 ontstaan zijn
vanuit een meerjarige overeenkomst). Door de voortdurende Covid19 situatie zijn
helaas maar 11 projecten daadwerkelijk uitgevoerd. Gedurende het jaar heeft het
bestuur regelmatig contact gehad met de aanvragers om in overleg oplossingen
te vinden door uitstel van de afgesproken termijn van de projectrealisatie. Mede
hierdoor zijn 14 projecten doorgeschoven naar 2022 of deels aangevraagd in 2021
voor uitvoering in 2022.
De afgeronde projecten betreffen (gearceerde projecten zijn meer-jarige
samenwerkingsverbanden):
- Natuurexcursie, Vrienden van de Klyster;
- Natuurexcursie, Bart Struun;
- Foto excursie, Kidzklix;
- Natuurexcursie, Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek;
- Excursie naar het strand, Levanto groep;
- Educatieve middag in het groen, Stichting (Be)Leef de Paerdegaerdt;
- Project Kiemkracht, Het Dijkmagazijn Beuningen;
- Natuurexcursies, Jos Tipker;
- Excursie rondom de sloot, Vlijtige Vlinder;
- Planten en kruiden ontdekken, Wilde Kruidentuin de Pastorie;
- Natuurfeest, Natuurfeest de Tongelaar
In totaal is er voor Euro 6,115 aan projecten ondersteund (inclusief een in 2020
uitgevoerde maar in 2021 betaalde activiteit).
Baten
De totale inkomsten waren Euro 11,410 die opgebouwd zijn uit Euro 10,000 aan
schenkingen en Euro 1,410 aan rente en inkomsten vanuit beleggingen.
Beleggingen hadden over 2021 een ongerealiseerd positief resultaat van Euro
18,749 per 31 december 2021.
Lasten
De totale lasten bedragen Euro 840 (Onkosten bestuur, kosten website,
administratie, bank en PR). De lasten die uitbetaald zijn als onkosten aan het
Bestuur en de Raad van Advies bedragen Euro 257.

Resultaat
Het totale resultaat bedraagt Euro 4,455. Hiervan gaat een bedrag van Euro 3,000
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 1,455 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 2022
De totale inkomsten zijn 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. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit rente/beleggingsbaten begroot op
Euro 1,500.
De totale onkosten worden begroot op Euro 900. In totaal stelt het Bestuur een
bedrag van Euro 7,500 ter beschikking voor nieuwe projecten in 2022 bovenop
een bedrag voor reeds toegezegde projecten vanuit 2021 a Euro 6,653 welke
grotendeels in verband met Covid19 vertraagd zijn naar realisatie in 2022.
Het bovenstaande zal in 2022 leiden tot een tekort vanuit vrij te besteden
inkomsten van ongeveer Euro 6,553 dat ten koste zal gaan van het Algemeen
fonds.
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