
JAARVERSLAG 2015 STICHTING VRIENDEN VAN ’T ZWANENBROEKJE 

 
De stichting werd opgericht in augustus 2007. Het doel van de stichting is bij te dragen in 
voorzieningen en kosten waarvoor het natuurgebied ’t Zwanenbroekje geen middelen kan 
verwerven uit regelingen van de overheid. Aanleiding tot de oprichting van de stichting 
waren de jaarlijkse kosten voor de runderen, die worden ingezet voor de begrazing van het 
gebied. De stichting heeft zich verplicht tot de jaarlijkse betaling van deze kosten Voor zover 
er extra financiële middelen verworven kunnen worden draagt de stichting ook bij aan 
andere voorzieningen. 
Het bestuur heeft vergaderd op 18 maart en 28 oktober.  
Deze vergaderingen geven geen aanleiding tot verdere opmerkingen. 
De gesprekken over het overnemen van het beheer door het SLOG zijn voortgezet. Het ligt in 
de bedoeling om het beheer per 1-1-2017 (het begin van een nieuwe Provinciale 
subsidieperiode) over te dragen. 
 
Financieel jaaroverzicht 
 
Lopende rekening                                                                                                                                                                                                                                                                               
Inkomsten:                                       

2015   2014                              

Saldo  1-1-2015           € 7.123,77  €     442,89                                                    
Vaste donaties                              -       60,-                                 
(Eenmalige) giften                     588,80  -  1.124,80                                    
Oranjefonds: NLdoet                400,-   -     450,-                          
L.beheer Gldland, regis.    50,-               -      50,0 
Registratie                                    50,- 
Decl. Gidsencursus IVN     -    225,48 
Subsidie Rabobank                      - 5.000,- 
Subsidie Haukesfonds              150,- 
TOTAAL INKOMSTEN        €  8.362,57  € 7.303,17    
    
  



 
Uitgaven:   2015   2014    
Bankkosten, totaal  €  78,-   €  63,40               
Plantmateriaal              -  143.90  - 106,- 
Takkenschaar   - 290,76 
Kosten NL Doet  - 201.57 
Grondwerk Damen  -   19,75 
Cadeau Anneke                            -   10,- 
Storting spaarrekening 5.000,- 
 
TOTAAL UITGAVEN                5.733,98  € 179,40  
 
Op 31 december 2015 stond er op de rekening: € 8.362,57 - 5.733,98 = € 2.628,59 
 
Toelichting 
Inkomsten:  
Deze zijn afkomstig uit vaste, jaarlijkse bijdragen van een beperkt aantal (10)  donateurs, uit 
eenmalige giften bijvoorbeeld als tegemoetkoming of blijk van waardering voor een 
rondleiding in het natuurgebied  en uit aanvragen bij fondsen (in 2015 ontvingen we € 150 
van het Haukjesfonds). We ontvingen 2 x € 50 voor het bijhouden van gegevens en € 400 van 
NL Doet.                                                                          
 
Uitgaven:  
Het bestuur heeft besloten €  5.000 over te boeken van de lopende – naar de spaarrekening. Er is 
tweemaal plantmateriaal gekocht en (met toestemming bestuur) een takkenschaar. De kosten voor 
NL Doet zijn spullen voor de lunch.  
 

Spaarrekening 
Deze is bedoeld als buffer voor de verplichting, die de stichting op zich heeft genomen om 
jaarlijks de kosten van de runderen te betalen (maximaal 600 euro) en als spaarpot voor 
baggerwerkzaamheden.  
Op 31 december 2014 stond er op de spaarrekening                      €   2.171,83                   
Ontvangen rente                                                                                                49,92 
Storting                                                                                                      -   5.000,- 
Op 22 januari  2016 stond op de rekening                                     €       7.221,75 
 
Nijmegen, maart 2016, Chris Peeters, secretaris/penningmeester 
  



Begroting 2016 
Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje 
 
Inkomsten       Uitgaven 
Saldo per 1-1-2015 € 7.123,77 
Donaties  € 1.000     € 5000,-uitgaven poel  Paardenwei 
NL Doet  -     450     0,0 kosten begrazing 

- 70,-bankkosten 
PM        reservering baggeren  

 
 
 
Toelichting 
Inkomsten: 
 
Uitgaven 
De subsidie van de Rabobank zal waarschijnlijk helemaal nodig zijn voor de poel. 
Aangezien besloten is Limousins te laten grazen hoeven we niet te betalen voor begrazingskosten. 
Er zijn nog geen baggervoornemens; een storting lijkt dan overbodig. 
 
 


