Toelichting staat van baten en lasten 2021
-------------------------------------------------------------------Staat van baten en lasten
SAMENVATTING
Het eindsaldo op 31-12-2020 bedroeg: € 24125,03
Het eindsaldo op 31-12-2021 bedroeg: € 28159,51
__________________________________________
positief resultaat 31-12-2021 …………. : € 4034,48

Het hoge positieve resultaat is met name te danken aan de deelname aan “Beleef de Lente”
van Vogelbescherming Nederland. Door dit webcamgebeuren steeg het aantal donateurs
met 45. Daarnaast leverde het project ook nog eens € 750,- op.
Verder werd er weinig gedeclareerd door het bestuur en onderzoekers.
Ook zijn er geen speciale aankopen gedaan voor onderzoek o.i.d.
INKOMSTEN
De grootste bron van inkomsten zijn de donaties. Het aantal donateurs t.o.v. 2020 is
gestegen van 96 naar 141; een toename van 45 donateurs.
In totaal kwam er in 2021 € 5332,20 aan donateursgelden binnen. Daarnaast was er een gift
van VBN (Beleef de Lente) van € 750,- en waren er rente-inkomsten van € 0,23.
De totale inkomsten in 2021 bedragen hiermee: € 6082,43

UITGAVEN

De uitgaven van 2021 bestonden uit:
1. Bestuurskosten (incl. blad uilen, enveloppen, webpag. )

:€ 1574,62

2. Bankkosten …………………………………………………………………….

:€ 130,77

3. Onderzoek (ringen, apparatuur en kilometerdeclaraties)

:€ 342,56
_________

TOTALE KOSTEN 2021 ……………………………………………………..

€ 2047,95

De inkomsten in 2021 waren € 4034,48 hoger dan de uitgaven.
Een grote jaarlijkse kostenpost is het blad UILEN. In 2021 was dat € 1307,20
In 2022 zal dit bedrag flink hoger uitvallen i.v.m. de extra 45 donateurs die het blad ook
toegestuurd gaan krijgen.

Oorzaak en gevolg:
Het jaar 2021 is financieel dus gunstig afgesloten. Dit is puur te danken geweest aan het feit
dat er weer een webcam bij een oehoenest was geplaatst. De oehoes op de webcamlocatie
zijn echter verdwenen. De kans is groot dat in 2022 de oehoe dus niet mee gaat doen in het
project. Daarmee zal dan ook het aantal donateurs weer dalen en derhalve de inkomsten
van OWN. Ook zal er dan geen gift zijn van Vogelbescherming Nederland.
OWN hoopt dan ook dat er een nieuwe oehoelocatie gevonden wordt voor het
webcamproject.

