
Financieel overzicht De Lieuw 2019-2020-2021

 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022

baten lasten baten lasten baten lasten

Agrarisch natuurbeheer
provincie ANLB 943.910€       1.180.543€     1.180.543€     

gemeentebijdrage agr. natuurbeheer 75.000€         75.000€           75.000€           Dit is gelabeld geld voor de pakketten agrarsich natuurbeheer. 

extra gemeente/optimalisatie 6.944€            4.420€           Er is een batig saldo begroot van ruim € 90.000. 

agr. natuur en landschapsbeheer 924.366€      1.081.116€        1.195.438€        Dit zal in de resterende 2 jaar van het ANLB worden ingezet voor

overhead 112.570€      125.000€           125.000€           extra beheerpaketten en stimulering van natuur inclusieve landbouw.

saldo 121.159€   105.657€   155.084€    90.189€         

Tuinwalbeheer
provincie ROL/RAL 5.281€            

gemeente ROL/RAL

provincie tuinwalbeheer 124.307€       125.000€         250.000€         

gemeente tuinwalbeheer 95.500€         95.701€           95.500€           

eigen bijdragen -€                     2.406€             30.000€           Dit is gelabeld geld voor het tuinwallenbeheer.

tuinwal klein onderhoud 129.542€      125.000€           125.000€           Er is een batig saldo begroot van ruim € 92.000.

tuinwal groot onderhoud -€                     -€                    33.795€              280.000€           Dit maakt onderdeel van de 6 jarige beschiking voor 106 km tuinwalbeheer 

overhead 32.273€        21.200€              20.000€              en tuinwalrestauratie (budget voor 12 km restauratie in 6 jaar).

saldo 35.459€     98.732€     141.844€    92.344€         

Projecten (incl overhead)
wandelpaden en PR 11.201€         8.372€           € 12.774,00 11.000€           12.966€              € 10.808 11.000€           22.000€              -€ 192

loodspaden en punten -€                     -€                    -€ 180,00 -€                      -€                         -€ 180 180€                 -€                         € 0

lijnenspel oudeland en binnenduinrand 273-€               € 51.390,00 -€                      -€                         € 51.390 -€                      -€                         € 51.390

tuunwalrestauratie Waddenfonds 268.109€       426.252€      € 14.752,00 -€                      8.302€                € 6.450 -€                      6.450€                € 0 Dit is gelabeld geld voor verschillende projecten.

dorpszicht 262.044€       54.862€        € 987,00 -€                      -€                         € 987 -€                      987€                   € 0 Er is een batig saldo begroot van ruim € 44.000.

WF Boeren Vissers Buitenlui 7.436€            923€              € 6.513,00 -€                      2.193€                € 4.320 47.014€           51.334€              € 0 Dit zal worden gebruikt voor projectuitbreiding 

Plas Dras De grie € 0,00 -€                      6.430€                -€ 6.430 225.000€         225.000€           -€ 6.430 van het project Plas Dras De Grie.

saldo 28.128€     € 86.236 € 67.345 € 44.768

Overigen Dit zijn de overige verenigings baten en -lasten die niet gelabeld zijn.

contributie 6.400€            6.400€             6.700€             Dit jaar willen onze stand vernieuwen en het zitje bij het Hoorntje 

overige inkomsten/kosten 6.284€            4.014€           6.300€             6.000€                6.300€             20.000€              (Watermolenweg/Stolpweg) vervangen. Ook komt er een ledenaktie 

erfgoedprijs 2.020€             voor korting op een verrekijker.

rente 48-€                 -€                      -€                         -€                      -€                         Dit geeft een negatief begroot resultaat van € 7000, wat ten laste komt 

van ons eigen vermogen.

Saldo

Balans
eigen vermogen 1-1-2019 161.609€      1-1-2020 170.231€           1-1-2021 178.951€           Ons eigen vermogen blijft ongeveer € 170.000 zoals afgesproken op de

resultaat € 8.622 € 8.720 -€ 7.000 ledenvergadering. Het kan gebruikt worden als voorfinanciering bij projecten

eigen vermogen 31-12-2019 170.231€      31-12-2020 178.951€           31-12-2021 171.951€           en dient als zekerheid in onze projectorganisatie met 3 medewerkers.

€ 8.622 € 8.720

€ 58.108 -€ 18.891

2021 begroting

-€ 64.895

-€ 49.500

-€ 22.577

-€ 7.000

2019 definitief 2020 concept

-€ 15.502 € 49.427

€ 63.273 € 43.112


