Toelichting op de Jaarrekening 2013 van de penningmeester ANVL
De vereniging heeft dit jaar opnieuw kunnen afsluiten met een klein positief resultaat uit normale
exploitatie, wat overeenkomt met de begroting. Door dit resultaat en een nagekomen bate over
2011 en 2012 (project weidevogelbeheer) leidt dit tot een verhoging van het eigen vermogen.
Onderdeel exploitatie
De inkomsten zijn in totaal conform begroting, maar er heeft een verschuiving plaatsgevonden
tussen projecten landschap en overige projecten. Onder overige projecten valt De Spees en hier is de
begroting van EUR 115.000 teruggebracht naar EUR 80.000. Uit andere projecten en projecten
landschap is deze verlaging weer goedgemaakt.
De voorraadmutatie betreft het afboeken van de laatste voorraad perensap, waarvan het grootste
deel aan de Voedselbank is gedoneerd.
Balans
Aan de activakant valt de forse verhoging van de vorderingen op, hierin zit met EUR 42.000 De Spees
en EUR 39.300 Weidevogelbeheer.
Aan de passivakant valt ook de post schulden aan leveranciers hoger uit, door onder andere nog
betalingen inzake De Spees en aan de LOP.
Het resultaat van 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Uit zowel de resultatenrekening als de balans valt de post voorzieningen op. Het bestuur heeft
besloten drie voorzieningen te treffen uit hoofde van voorzichtigheid.
1. De voorziening inzake de Spees is de belangrijkste. De ANV Lingestreek blijkt kwetsbaar in
het oppakken van projecten. Uit de analyse van project "de Spees" blijkt het moeilijk te zijn
om de administratieve afwikkeling gestand te doen. Het bestuur heeft besloten beter aan te
sturen t.a.v. begroting en administratie en voorzichtiger met dergelijke projecten om te gaan,
en pas aan de slag te gaan op het moment dat het project volledig gedekt is met een goede
begroting en dat er voldoende gelden zijn gereserveerd voor de financiële/administratieve
afwikkeling.
2. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om dit eigen vermogen minimaal in stand te
houden. Deze intenties is gebaseerd op de taxatie dat we met dit bedrag, in tijden zonder
inkomsten, twee jaar kunnen doordraaien.
3. De LOP wordt een steeds belangrijker fundament van onze financiële huishouding. De
verwachtingen zijn positief. Dit wordt extra van belang omdat een aantal taken verschoven
worden naar een Collectief conform de tweede pijler van het GLB. We verwachten dat de
onderdelen "weidevogels" en "ganzen" worden overgenomen door het Collectief
Rivierenland, vanaf 2016.
Het bestuur heeft geconstateerd dat de opbrengsten uit contributies onvoldoende zijn voor de basis
activiteiten (bestuurskosten, administratieve kosten, algemene kosten voor de coördinator,
voorlichting). We verwachten dat we in de ledenvergadering van november met een voorstel komen
voor een contributieverhoging.
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