Staat van baten en lasten LNMH 2016
Inkomsten
Contributies en donaties
Subsidie Oranje Fonds tbv 'NL Doet'

Uitgaven
€1.962,50 Administratiekosten
€400,00 Bankkosten

€26,38
€127,50

Subsidie Provincie tbv cursus moestuinieren

€1.028,00 Bestuurskosten

€250,65

Subsidie Gemeente tbv project 'Tuin der Lusten'

€3.624,60 Kosten website

€31,15

Verenigingsbijdrage Rabobank

€720,16 Jaarvergadering leden

€102,10

Diverse inkomsten

€144,45 Vrijwilligersfeest

€353,73

Lidmaatschappen BMF en IVN
Excursies en lezingen
Project Sprankeltuin
Cursus 'Biologisch moestuinieren'
NL Doet
Project 'Tuin der Lusten'
Biodiversiteitsproject
Batig saldo
Totaal
Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH)
Postadres: Oude Raadhuisstraat 5, 5076 TR Haaren
E-mail: lnmhhaaren@gmail.com
Website: www.lnmh.nl

€7.879,71 Totaal

€55,00
€1.006,18
€732,26
€50,30
€453,42
€3.624,60
€20,00
€1.046,44
€7.879,71

Toelichting bij ‘Staat van baten en lasten LNMH 2016’
Het verslagjaar gaf, ondanks de gestegen kosten, een batig saldo van ruim € 1.000 te zien.
De inkomsten uit contributies namen door het gestaag groeiende aantal leden/donateurs (naar ruim 150) enigszins
toe. Door het Oranje Fonds werd ons opnieuw een subsidie van € 400 toegekend ten behoeve van de manifestatie
‘NL Doet’, welk bedrag volledig is aangewend voor onze voedseltuin op Landpark Assisië.
Voor het project ‘Tuin der Lusten’, dat zich ’s zomers afspeelde op Tuinderij De Es in Haaren, werd van de
Gemeente Haaren een bedrag van € 4.000 ontvangen, dat voor ruim 90% werd uitgegeven. Het niet-bestede
restant eiste het College van B&W later weer op.
In vergelijking met het vorige jaar liep de jaarlijkse verenigingsbijdrage van huisbankier Rabobank helaas met
30% terug. Het ontvangen bedrag is bestemd voor de aanleg van de Sprankeltuin bij het nieuwe
basisschoolcomplex ‘De Sprankel’ in het dorp Haaren, onze negende (kinder)samentuin.
Met uitzondering van de bankkosten, bleven de overige organisatorische kosten van de stichting op ongeveer
hetzelfde niveau. De bankkosten echter stegen sterk doordat onze huisbankier in het verslagjaar zijn tarieven voor
verenigingen en stichtingen substantieel verhoogde. In 2017 zullen deze tarieven nog verder stijgen.
De kosten van de cursus ‘Biologisch moestuinieren’ werden voor een deel betaald uit de Rabobank Maatschappelijk
Project toegekende subsidie en uit het inschrijfgeld van de deelnemers. In 2017 zal dit project, waarin wordt
samengewerkt met IVN Oisterwijk, worden afgerekend.
Excursies en lezingen, die eveneens i.s.m. IVN Oisterwijk worden georganiseerd, veroorzaakten in het verslagjaar
aanmerkelijk meer kosten.

Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH)
Postadres: Oude Raadhuisstraat 5, 5076 TR Haaren
E-mail: lnmhhaaren@gmail.com
Website: www.lnmh.nl

