
JAARVERSLAG 2012 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. 

Inkomsten:  

deze zijn afkomstig uit vaste, jaarlijkse bijdragen van een beperkt aantal donateurs,  uit 

eenmalige giften bijvoorbeeld als tegemoetkoming of blijk van waardering voor een 

rondleiding in het natuurgebied, uit aanvragen bij fondsen en uit eenmalig opgezette 

wervingsacties voor een speciaal doel.  

Uitgaven:  

in 2012 was de stichting in staat behalve de aangegane verplichting en de jaarlijks 

terugkerende kosten van bank en kamer van koophandel ook te betalen:                                   

- pakken hooi om te zorgen dat de runderen de winter en het vroege voorjaar door konden 

komen.                                                                                                                                                   

- schapengaas                                                                                                                                                 

- plantmateriaal.                                                                                                                                

- het lukte niet een reservering van 500 euro op zij te leggen voor toekomstig baggerwerk te 

verrichten door een loonwerker. 

 Het bestuur heeft twee keer vergaderd,  op vrijdag 9 maart en op maandag 5 november Voor 

de inhoud verwijs ik naar de verslagen. Verder was er onderling overleg per mail of telefoon.  

Financieel jaaroverzicht 

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 1 januari 2012 stond er op de Rabo Bedrijfsspaarrekening                            1.140,22   euro                  

Aan rente over 2011 werd ontvangen:                                                                      13,26   euro 

Reservering voor baggerwerk: niet gedaan                                                                               

Op 31 december 2012 stond er op de spaarrekening                                            1.153,48  euro     

 



Lopende rekening                                                                                                                                                                                                                                                                               

Inkomsten: 

Saldo  1 januari 2012                                                                   856,35                                        

Vaste donaties                                                                              730,00                   

Eenmalige giften (bezoekers)                                                       399,75                   

Oranjefonds: NLdoet                                                                    300,00                         

Kegelclub                                                                                        75,00 

Notre Dame:maatschappelijke stages                                            100,00 

                       TOTAAL INKOMSTEN                                     2.461,10  euro ( was 2.936,89)   

                  

Uitgaven: 

Bankkosten, totaal                                                  68,35      

Kamer van Koophandel                                          24,08      

Büchner natuurbegrazing,                                     350,00 

Plantmateriaal                                                       300,00 

Schapengaas                                                          805,00 

                       TOTAAL UITGAVEN                1.547,43  euro  (was 2.080,54)    

Op 31 december 2012 stond er op de rekening: 2.461,10 – 1.547,43= 913,67 euro 

 

Beek, februari 2012, Jos Swarte, secretaris/penningmeester 

                      

                           


