Toelichting op de balans per 31 -12- 2016 (euro’s)
Bedrijfsspaarrekening Rabobank
Is een zakelijke spaarrekening met een variabele rente, waarbij op elk moment kan worden ingelegd
of opgenomen.
Vorderingen
Betreft subsidie film
Algemene reserve
Saldo 31-12-2015
Af: negatief exploitatiesaldo 2016

12.390
-

6.017

_____________
Saldo 31-12-2016

6.373

De algemene reserve is vrij besteedbaar.
Bestemmingsreserve Landschapsbeheerplan
Betreft een bestemmingsreserve voor de kosten ten behoeve van het in de komende jaren
aanleveren van bouwstenen voor een nieuw Landschapsbeheerplan voor het Westelijk
Tuinbouwgebied te Haarlem en voor de kosten van de opstelling van een advies over de meest
gewenste vorm van het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud van het Westelijk
Tuinbouwgebied gericht op duurzame veiligstelling.
Vooruit ontvangen donaties
Betreft donaties 2017

Toelichting op de resultatenrekening 2016 (euro’s)
Baten
Donaties vrienden
Ontvangen donaties 2016 in 2016, bedroegen

3.453

De in 2015 ontvangen donaties voor 2016, in de balans ultimo 2015 geboekt onder
Vooruit ontvangen donaties zijn in 2016 als bate verantwoord

3.659
_________

Totaal

7.112

In 2015 zijn uitsluitend de in 2015 voor 2015 ontvangen donaties ad 2.195 verantwoord, daar in 2014
de in 2014 voor 2015 ontvangen donaties als baten zijn geboekt.

Subsidie jubileum
Zijn subsidies van Rabobank, JC Ruigrokfonds , Fentener van Vlissingenfonds en Gemeente Haarlem
ten behoeve van de viering van het jubileum

Subsidie film
Zijn subsidies van Prins Berhard Cultuurfonds en Stichting Mr Cornelis Roozenfonds voor
vervaardiging film over het Westelijk Tuinbouwgebied.

Lasten
Jubileum
In 2016 is het twintig jaar jubileum gevierd van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.
Ter ere hiervan is een tentoonstelling en een fotowedstrijd gehouden en zijn diverse activiteiten
georganiseerd. Tevens is een natuur comfort bank met rugleuning aan Staatsbosbeheer aangeboden.
Film
Mede in het kader van het jubileum is een film over het Westelijk Tuinbouwgebied in twee versies
van 3 en 10 minuten) met hierbij behorende 100 USB Stick’s gemaakt. De titel van de film luidt: De
tuin van Haarlem.
Advies
Betreft ondersteuning van natuur en milieufederatie noord-holland voor concept bestemmingsplan
Binnenduinrand.

