Toelichting op de balans per 31 -12- 2017 (euro’s)
Vaste activa
Voor investeringen in apparatuur geldt een gebruiksduur van 5 jaren.
In 2017 is een beamer aangeschaft ad

599

Af: afschrijving 2017

- 119
------------

Saldo 31-12-2017

480

Bedrijfsspaarrekening Rabobank
Is een zakelijke spaarrekening met een variabele rente, waarbij op elk moment
kan worden ingelegd of opgenomen.
Vorderingen
Betreft toegezegde subsidie 2017 gemeente Haarlem
Algemene reserve
Saldo 31-12-2016

6.373

Bij: positief exploitatiesaldo 2017

2.645
_____________

Saldo 31-12-2017

9.018

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 2018

Toelichting op de resultatenrekening 2017 (euro’s)
Baten
De baten 2017 ad € 9.787 zijn vergeleken met 2016 ad € 17.592 gedaald met
17.592-9.787 = 7.805
De analyse hiervan is als volgt:
Vergeleken met 2016 zijn de donaties gestegen met 7.977 - 7.112= 865
Specificatie: 63 meer betalende leden en een daling van de gemiddelde donatie
per vriend van € 0,25
– 865
In 2016 zijn aan subsidies jubileum en film ontvangen
Overige

- 8.500
-

170

–---------Totaal

– 7805

Lasten
De lasten 2017 ad 7.142 zijn vergeleken met 2016 ad 23.609 gedaald met
23.609 -7.142 = 16.764
De analyse hiervan is als volgt:
In 2016 is het 20 jarig jubileum gevierd

-5.922

In 2016 is een film gemaakt van
het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

- 8.901

De advieskosten inzake ondersteuning van
Natuur-en MilieufederatieNoord-Holland voor
concept Bestemmingsplan Binnenduinrand
waren in 2016: 4.800 en in 2017: 2.100

– 2.700

Overige kosten
+ 759
–------------------Totaal

-16.764

