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Na de oprichting op 30 april 2014 was 2015 het eerste volle boekjaar voor de stichting NatuurOntdekkers,
verderop meestal NatuurOntdekkers genoemd.
Het hoofddoel van NatuurOntdekkers is natuureducatie en leren voor duurzaamheid, het jonge kind in staat te
stellen zelf de natuur te laten ontdekken en beleven. Daarover geven we voorlichting, geven we informatie, is
een eigen site ontwikkeld, werven we vrijwilligers, schrijven we specifieke natuurkampen uit, leggen
maatschappelijke verbanden en stemmen af met organisaties met vergelijkbare doelen. Bij de oprichting is
specifiek gekozen voor de doelgroep 7 – 12 jarigen omdat die niche in het werkveld in 2010 was weggevallen
hetgeen door organisaties die zich richten op doelgroepen vanaf 12 jaar als een gemis werd ervaren.
NatuurOntdekkers is min of meer de ‘natuurlijke’ voortzetting van de stichting Wildzoekers, voormalig initiatief
van o.a. Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting en Natuurmonumenten. Met de opheffing van
Wildzoekers in 2010 viel de concrete aandacht voor natuurbeleving door middel van kampen voor 7-12 jarigen
weg. Juist deze categorie is ook het voorportaal voor organisaties als NJN, JNM en het Woesteland (IVN) die
vanaf 12 jaar voor een deel van de NatuurOntdekkers een logische follow up kunnen zijn. We attenderen onze
deelnemers die de leeftijd van 12 jaar bereiken op deze organisaties in het bijzonder en op grotere landelijke of
lokale natuurorganisaties in het algemeen. Inmiddels al duidelijk dat enkele NatuurOntdekkers bij NJN en JNM
zijn aangesloten.
Met onze activiteiten wordt de kiem voor een milieubewuste en duurzame
houding t.o.v. natuur en milieu gelegd. We doen dat door middel van het
organiseren van groene activiteiten (natuurkampen, weekend- of dagactiviteiten)
voor het jonge kind (leeftijdscategorie 7-12 jaar). Daarbij staat het zelf
onderzoeken en beleven van de natuur centraal maar tijdens de kampen is
voldoende tijd ingeruimd voor meer recreatieve onderdelen en spelelementen als
kampvuur en bonte avond. Kampen zijn per definitie ook een sociaal gebeuren.
NatuurOntdekkers draait zonder winstoogmerk. Vrijwilligers verzetten samen veel
werk, zonder dat zij hiervoor een reguliere vergoeding ontvangen. Streven is er op
gericht middels donaties en deelnemersbijdragen de onkosten die wij voor
vrijwilligers moeten maken (administratie, werving, VOG) en die de vrijwilligers
zelf moeten maken (denk aan reiskosten) op ons te nemen.
In 2015 is het principebesluit genomen vrijwilligers die kampen (bege-) leiden een bescheiden vergoeding te
geven. Voorwaarde is wel dat dat uit projectbegroting te realiseren is.
We streven er met een zekere prioriteit naar ook een gelabeld budget op te bouwen voor een aantal
minvermogenden (zie ook verder).
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Bestuur

Het bestuur bestond per 31-12-2015 uit:
Herman de Jongh, Apeldoorn
Henk Brongers, Nieuwegein
Anne Diepenhorst, Zwolle
Anne Krediet, Apeldoorn
Rebecca Wielink, Velp

voorzitter
penningmeester
secretaris
pr/materialen/site
vrijwilligers

Nadere gegevens en achtergronden van het bestuur staan op www.natuurontdekkers.nl

Kampen 2015

Het afgelopen jaar zijn onze kampen goed bezocht! Alle geplande kampen zijn doorgegaan waarbij zomerkamp
1 in principe een dubbel-kamp vormde. Hieronder volgt een overzicht van onze kampen en het aantal kinderen
dat deelnam.
Lentekamp:
(van 5 t/m 8 mei) Hieraan deden 30 kinderen mee! We hadden goed weer en de locatie bij
Nunspeet lag prachtig aan de rand van de Veluwe!
Zomerkamp 1:

(van 20 t/m 24 juli) Aan dit kamp deden 32 kinderen mee. We merkten dat het erg
goed werkt om twee verschillende leeftijdsgroepen te maken (8-10 en 10-12) . Dit
kamp te Austerlitz was gericht op kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Zomerkamp 2:

(van 27 t/m 31 juli) Aan dit kamp namen 15 kinderen deel wat het een knusse, kleine
groep maakte. Dit kamp, eveneens te Austerlitz, richtte zich met name op kinderen van
11 tot en met 13 jaar.
Herfstkamp: (van 16 t/m 18 oktober) Aan dit kamp deden 22
kinderen mee. Ondanks de regen en kou kijken we terug op een
hele gezellige week waarbij we verbleven in een knus gebouwtje
te Velp in de Veluwezoom.

Evaluatie
Programma-inhoud, locatie, verblijf en verzorging worden
tijdens de kampen met de deelnemers geëvalueerd. De kampen
zijn afgesloten met een activiteit (circuit, speurtocht) waaraan
ook ouders/verzorgers aan konden deelnemen. Voor de
ouders/verzorgers is een laagdrempelige enquête op de site
gezet waarbij ze zich over programma, locatie en verzorging
kunnen uitspreken. We hebben inmiddels ‘geleerd’ ouders aan te geven dit na de verhalen van hun kinderen in
te vullen.

Secretariaat/nieuwsbrief

Het secretariaat heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Daarbij staan het contact met (vooral) ouders, de
informatie (o.a. per nieuwsbrief) en het samenspel met de penningmeester centraal. Denk daarbij aan het
schrijven van facturen, het bedanken van donateurs, het beantwoorden van vragen van ouders en kinderen en
allerhande voorbereidingen van de natuurkampen. Doel is dat vier keer per jaar de digitale nieuwsbrief waarbij
de laatste in samenspel met 2 vrijwilligers tot stand is gekomen. Via de site kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden (en afmelden) voor de nieuwsbrief.
Het secretariaat is bereikbaar via info@natuurontdekkers.nl of op nummer: 06 44 00 93 59.
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Financiën
Evenals vorig jaar wordt aan het jaarbericht de balans, de verlies- en winstrekening en de begroting 2016 met
een toelichting toegevoegd (zie bijlagen). Alle cijfers voor 2015 zijn inmiddels bekend. Donaties en sponsoring
hebben er voorgezocht dat we het boekjaar positief kunnen afsluiten. Elke donatie die op onze rekening
binnenkomt – hoe klein ook - wordt in elk geval gevolgd door een bedankje. Zodra een bijschrijving verschijnt,
geeft de penningmeester aan het secretariaat door wat en van wie er een bijdrage ontvangen is (kan ook een
materiële bijdrage zijn) en wordt de gulle gever hartelijk bedankt voor steun aan het educatieve basiswerk van
NatuurOntdekkers. Vanwege de onzekerheid van de rubriek giften/donaties is daarvoor geen bedrag
opgenomen in de begroting 2016 (zie bijlage 2).
Jaarcijfers 2015
Het jaar 2015 hebben we financieel succesvol afgesloten. Het uiteindelijk resultaat bedraagt 10.211 euro. Dit
positief resultaat werd bereikt door sponsoring (7.210 euro), donaties (315 euro) en als resultaat van de
kampen (3.962 euro). De materialen van vóór 2015 hebben we in zijn geheel afgeschreven (negatief resultaat
van 450,00 euro). Ondanks het positieve resultaat zijn er een paar posten die t.a.v. begroting negatief scoorden
zoals aanschaf levensmiddelen (- 638,00 euro), kosten (inhuur) kleine activiteiten (- 618,00 euro) en (reis-)
kosten vrijwilligers (-383,00 euro). We hebben deze overschrijdingen erkend en geaccepteerd voor dit boekjaar.
Voor 2016 vormen het (natuurlijk) nadrukkelijke aandachtspunten om nauwkeuriger te begroten en uitgaven te
bewaken.

Balans

Mede dankzij de positieve resultaten zoals hierboven beschreven waren we in staat om eind 2015 voor ruim
5.000,00 euro aan nieuw basismateriaal aan te schaffen. Een bescheiden bedrag hiervan in 2015 afgeschreven.
Aan financiële middelen hadden we op onze bankrekeningen een bedrag van 5.537,00 euro staan. Met het
resultaat van 2015 (10.211 euro, zie hierboven) is het saldo per 31-12-2015 in totaal 11.433,00 euro.
Mede door dit goede resultaat zijn we in staat om ook in 2016 onze ambitie (kind en natuur, natuureducatie,
leren voor duurzaamheid), verzekeringen, materiaalvervanging en – afschrijving, reserveringen 2016 voort te
zetten om aan onze verplichtingen te voldoen. Met de voorgenomen groei van het aantal kampen richting
2019/2020 en de aanleg van een (eigen) budget voor minvermogenden zal ook het (jaarlijkse) resultaat stap
voor stap moeten groeien.
PR en Fondsenwerving
Een paar zaken in 2015 springen er uit:
- De site is verder vernieuwd. De zoektocht naar professionele steun heeft in 2015 verder niets
opgeleverd maar we kunnen met bestaande site goed uit de voeten.
- We hebben een nieuw logo vastgesteld. Deze siert de kop van dit jaarbericht.
- Van de Johanna Donk Grote stichting is een zeer
substantiële bijdrage verkregen voor de aanschaf van
natuurstudie-inventaris. Mede daarmee is de basisinventaris voor de natuurkampen volledig gerealiseerd.
Deze is opgeslagen op het Woldhuis te Apeldoorn. De
bijdrage is een enorme stimulans om het streven naar
uiteindelijk 2 materialenpoules (inspelend op de
toekomstige groei van het aantal kampen) zelf ter hand te
nemen. Daarvoor wordt in 2016 een crowdfunding –
actie opgezet en werven bestuur en vrijwilligers namen
NatuurOntdekkers of op persoonlijke titel fondsen.
- Andere sponsors waren Veldshop, Stichting Streekfonds, Stichting Elize Mathilde fonds en de
Jeugdbond Uitgeverij.
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-

In oktober 2015 zijn de aanvraagformulieren voor een ANBI-status naar de Belastingdienst Eindhoven
verstuurd. Het komt regelmatig voor – ook de Johanna Donk Grote Stichting vroeg er naar – dat naar de
ANBI-status wordt gevraagd. De procedure was eind 2015 nog niet afgerond (zie ook verder).

Accommodaties en verzorging
De ervaringen in 2015 hebben ertoe geleid dat we een aantal zaken nog eens in heroverweging hebben
genomen. Gezien de aard van onze natuurprogramma’s willen we ons richten op uitdagende omgevingen en
spannende onderkomens met een goede verantwoorde verzorging.
Qua omgeving en onderkomen komen vooral ook scouting gebouwen in aanmerking. Die zijn over het
algemeen wat primitiever maar knus. Nadeel kan zijn dat we daar zelf voor (lucht-)bedden moeten zorgen.
Uitgangspunt is dat we gezien de jonge doelgroep ons richten op locaties met goed sanitair en een redelijk
dagverblijf. Dat neemt niet weg dat – zoals in vorig jaarbericht ook aangegeven - er in de toekomst ook
specifieke kampen met een meer outdoor- of survival karakter in het jaarprogramma opgenomen kunnen
worden.
Qua voeding heeft dit er te geleid dat we die zonder inspraak niet vanuit de accommodatieverstrekker (meer)
verzorgd willen hebben maar zoveel mogelijk in eigen hand willen nemen. Dat vraagt extra vrijwilligers maar
met name de hoeveelheden eten bij de volledig verzorgde kampen in 2015 die na afloop werden weggegooid,
hebben ons aan het denken gezet. Zelfs vanuit kinderen kwamen daar opmerkingen over.
Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand van NatuurOntdekkers is in 2015 gegroeid naar 48 vrijwilligers. Als bestuur zijn we erg
blij en dankbaar voor het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vrijwilligers. Sommige vrijwilligers
draaien zelfs meerdere kampen per jaar, wat natuurlijk fantastisch is.
Op 13 december van dit jaar is voor het eerst de vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Hier hebben we
samen met een aantal vrijwilligers gebrainstormd over wat we nog meer kunnen doen voor de
NatuurOntdekkers. Hier zijn onder andere leuke promotieplannen uit voortgekomen. Zo wordt er meer
aandacht besteed aan promotie via Social Media en zijn er plannen voor het geven van presentaties op
basisscholen. Op deze manier hopen we de NatuurOntdekkers meer onder de aandacht te brengen.
Dat onze vrijwilligers het leuk vinden om betrokken te zijn blijkt ook uit het feit dat de werving van vrijwilligers
vooral via-via gaat. Onze vrijwilligers promoten het “vrijwilliger-zijn” actief in hun eigen netwerk. Hier komt de
grootste toestroom van vrijwilligers vandaan. Ook worden oud-leden van de JNM en NJN (twee
natuureducatieverenigingen voor jongeren tot 25 jaar) soms vrijwilliger op het moment dat zij te oud worden
voor de eigen vereniging. Daarnaast vindt er werving plaats door de NatuurOntdekkers te promoten op
'groene' opleidingen, zoals bijvoorbeeld Larenstein en Helicon. Als studenten via school vrijwilliger worden,
kunnen zij hier vaak studiepunten voor krijgen, waardoor er een win-win situatie ontstaat. We realiseren ons
terdege dat aanwas en verloop (bijvoorbeeld na afstuderen) van vrijwilligers voor kampbegeleiding een continu
proces is.
Elke vrijwilliger die meegaat op kamp ondertekent een gedragsverklaring waarin ondermeer enkele regels
staan betreffende het omgaan met kinderen. Ook is elke vrijwilliger die gedurende de meerdaagse
kampactiviteiten in contact komt met kinderen verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
Dat loopt via ons bestuurslid vrijwilligers die daarvoor ingang heeft bij de Dienst Justis van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Justis is voor het ministerie de zgn. screeningsauthoriteit. Op deze manier creëren wij een
zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen.
Voorafgaand aan een kamp vindt er o.l.v. de kampcoördinator een bijeenkomst plaats voor de leiding van dat
specifieke kamp. Tijdens die bijeenkomst wordt alles besproken wat van belang is voor het kamp (begeleiding,
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(natuur-) programma, regels, voeding, contact met ouders e.d.). Daardoor verschijnen vrijwilligers goed
voorbereid op het kamp en kunnen zij de kinderen een fantastisch kamp bieden!
Presentaties
In 2015 hebben we ons in bescheiden mate
gepresenteerd op groenmarkten. De Dutch Bird Fair in de
Oostvaardersplassen ging onverwacht niet door maar op
19 april presenteerden we ons op “Kinderfort Bunnik”,
een natuur- en milieumanifestatie waar we met
informatie en activiteiten het grote publiek vooral
gezinnen/jonge kinderen vermaakten. Zoals op meer
plekken sloten we daar met NJN en JNM de rijen. Voor
onze boodschap en activiteiten is veel belangstelling.

Enorm veel bekijks en deelname aan
onze waterexcursies op Kinderfort
Vooruitblik 2016

We gaan gestaag door met de stapsgewijze groei van het aantal natuurkampen. We willen in de zoekfuncties
op het internet een prominente plaats voor onze activiteiten verwerven. Met NJN en JNM is er een natuurlijke
band die we in 2016 met de jongerenactiviteiten van IVN Nederland (Woeste Land, Junior Rangers) willen
verbreden. Uiteindelijk doel daarachter is dat we onze doelgroep (7-12 jarigen) effectief kunnen wijzen op
doorstroommogelijkheden nadat ze “te oud” zijn geworden voor NatuurOntdekkers. Dat die behoefte en
interesse er is blijkt uit het feit dat NJN en JNM 12 jarigen uit NatuurOntdekkers voor het eerste jaar een gratis
lidmaatschap aanbieden.
Hoewel we (nog) niet in staat zijn veelvuldig of groenbeurzen of – markten acte de presence te geven is de
verwachting dat we dat we dit selectief uitbreiden. Men weet ons inmiddels te vinden gezien de vraag voor de
Vakantie- en recreatiebeurs in de Jaarbeurs Utrecht. In 2016 zullen we zeker weer acte de presence geven op
bijvoorbeeld Kinderfort in Bunnik, de Dutch Birdfair (als die doorgaat) en Salland Natuurfair. Goede
gelegenheden om aan een breed publiek (van gezinnen tot natuurexperts) onze missie, visie en werkwijze te
verspreiden.
In 2016 onderzoeken we of en zo ja in welke vorm we kunnen aansluiten bij het IVN. Inhoudelijk vormen we
niet alleen het voorland voor JNM en NJN maar ook voor allerhande jeugd- en jongerenactiviteiten van het IVN
zoals Scharrelkids, Woeste Land en Rangers Junior. De laatste twee zijn vanaf de leeftijd van 12 jaar. Evenals bij
JNM/NJN al het geval is, kunnen we ons bijvoorbeeld via nieuwsbrieven van Scharrelkids en Woeste Land
kenbaar maken bij vele natuurbeschermers in spé. Ook zullen we in 2016 hernieuwd een poging maken aan te
sluiten bij de jeugdactiviteiten van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en WNF. Als we met elkaar de
meerwaarde van investeren in het jonge kind kunnen vaststellen en elkaars rol daarin respecteren, kan gezien
onze omvang van concurrentie door NatuurOntdekkers (toch) geen sprake zijn. Voor (onze) naamsbekendheid
zal het vermelden van onze activiteiten en/of meeliften in hun publiciteit ons een belangrijke impuls kunnen
leveren. Uitgangspunt bij alle contacten is van elkaar weten en waar mogelijk samenwerken.
Gezien ons speciale karakter en de specifieke doelgroep wordt in 2016 verder gegaan te de opbouw van onze
materialenpoule. Door de gestage groei van de natuurstudiekampen streven we naar een tweetal (min of maar
gelijke) poules. De eerste konden we - mede door de reeds genoemde fantastische subsidie van de Johanna
Donk Grote stichting – in 2015 realiseren, onze ambitie is de tweede door gerichte acties (zoals crowdfunding)
zelf te realiseren. Ook daarbij zullen vrijwilligers betrokken worden.
We gaan extra ons best doen om de ANBI-status te verwerven. De belastingdienst, team ANBI, heeft echter
aangekondigd het voornemen te hebben deze status niet te verstrekken. Om meerdere redenen redelijk pijnlijk
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en o.i. ook niet terecht. Niet alleen heeft nagenoeg het hele werkveld waar we deel vanuit maken een ANBI
status, had Wildzoekers dit met minder activiteiten dan wij nu al in ons prille bestaan ook (en staat 5 jaar na
opheffing nog steeds op de lijst), vervelender is dat met name potentiële fondsen naar de ANBI status vragen.
Ook voor individuele donateurs heeft dat belastingtechnische voordelen. Team ANBI heeft voorgesteld dat we
onze aanvraag intrekken en gaan voor de SBBI-regeling (=sociaal belang beogende instellingen). Die categorie
betreft echter allerhande lokale verenigingen (personeel-, sport-, scouting), een categorie waarin wij volgens
onze doelstellingen niet thuishoren. We moeten ons echter wel aantrekken dat we met reclame voor
spannende kampen met bijv. spelen en kampvuur niet het beeld oproepen van alleen een leuke, sociale week.
Primair staat natuureducatie, natuurbeleving, milieubewustwording en leren voor duurzaamheid voorop. We
trekken ook een specifieke categorie kinderen die hiervoor al op jonge leeftijd komt en waar geen alternatief
voor is. De investering die we in hen doen is er één voor de toekomst.
In financieel opzicht zijn we voornemens in 2016 een poule voor minder vermogenden opzetten. Daarvoor
hebben we 2 sporen in gedachten. We verhogen de prijs van de kampen meer dan de kostenstijging zodat we
in gezamenlijkheid er voor zorgen dat ook een aantal minder vermogenden mee op natuurkamp kunnen èn we
werven donateurs, fondsen of bedrijven om hieraan een bijdrage te leveren. Facetten als informatie, selectie,
aantallen, verantwoording e.d. moeten nog worden uitgewerkt.
Dit jaar organiseren we weer verschillende kampen. We werken tijdens de zomerkampen met verschillende
doelgroepen omdat we merkten dat dit vorig jaar erg fijn was.
Kampen 2016
Lentekamp:
Zomerkamp 1:
Zomerkamp 2:
Zomerkamp 3:
Herfstkamp:

Van 3 t/m 6 mei. Het kamp vindt plaats in Ermelo en is gericht op kinderen van 8 tot en
met 12 jaar.
Van 1 t/m 8 augustus. Het kamp vindt plaats in Vierhouten en is gericht op kinderen
van 8 tot en met 12 jaar.
Van 12 t/m 14 augustus. Het kamp vindt plaats in Vierhouten en is gericht op kinderen
van 7 tot en met 12 jaar.
Van 15 t/m 19 augustus. Het kamp vindt plaats in Vierhouten en is gericht op kinderen
van 8 tot en met 12 jaar.
Wordt nog gepland.

Bij voldoende aanmeldingen worden zomerkamp 1 en zomerkamp 3 opgesplitst en de activiteiten afgestemd
op de leeftijdsgroep 8 tot en met 10 en 11 tot en met 12 jaar. Informatie en (concept-)programma zijn te
vinden op www.natuurontdekkers.nl Na opgave
krijgen ouders/verzorgers een bevestiging,
informatie en een factuur.
Bijlagen
1. toelichting jaarcijfers/balans 2015
2. begroting 2016
NatuurOntdekkers legt en versterkt de kiem voor
(toekomstig) milieubewust en duurzaam gedrag.
Deelnemers aan onze activiteiten doen dat niet
omdat wij het zeggen maar omdat ze zelf ervaren
hebben hoe fantastisch de kringlopen van de
natuur in elkaar zitten.
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Bijlage 1
Toelichting op de jaarcijfers 2015
Stichting Natuurontdekkers heeft financieel gezien een succesvol jaar achter de rug. Dit succes werd
veroorzaakt door een tweetal onderdelen. Ten eerste onze sponsoren Veldshop, Stichting Streekfonds, St Elize
Mathilde fonds, Jeugdbond Uitgeverij, de Johanna Donk Grote Stichting en een aantal ouders en particulieren
dat een vrijwillige donatie heeft gestort. Het tweede onderdeel van ons positief resultaat zijn al onze kampen
die middels de deelnemersbijdragen en kostenbeheersing ook een substantiële bijdrage hebben geleverd aan
ons resultaat.
Ten opzichte van de begroting kunnen we constateren dat we over de gehele linie binnen de begroting zijn
gebleven. Uiteraard zijn er toch een aantal overschrijdingen zoals: levensmiddelen (-638) reis en verblijfkosten
vrijwilligers (-483), kosten kleine activiteiten (-618) waaruit we lering moeten trekken. In de begroting van 2016
hebben we deze onderdelen daarom ook aangepast. Daartegenover staat dat we een positief resultaat
inschrijfgeld van ruim 2200,00 euro t.o.v. de begroting 2015 hebben gehaald. Daarnaast de al eerder genoemde
sponsors en donateurs welke niet in de begroting waren opgenomen omdat daar vooraf geen zekerheid aan
verbonden kan worden. Ook voor 2016 zullen we dat vanwege de onzekerheid niet doen.
Gezien onze financieel vermogen zijn we zeker in staat om ook voor 2016 ons werk te kunnen voortzetten.
Positieve resultaten zijn een voorwaarde om aan onze verplichtingen zoals afschrijving en vervanging
materialen, verzekeringen en reserveringen te kunnen voldoen. Dat blijft voortdurend de uitdaging. Voor 2017
(en de volgende jaren) wordt daarom een goed resultaat in 2016 (opnieuw) een cruciaal jaar.
Vanaf deze plaats wil ik als penningmeester al onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en bestuursleden danken
voor hun bijdrage en inzet. Zonder jullie kunnen we onze doelstelling nooit realiseren.
Henk Brongers, penningmeester
BALANS

NATUURONTDEKKERS
DEBET

CREDIT

BEGINBALANS
BANK
RENDEMENTSREKENING

1222
237
5300

MATERIALEN 2015

942

MATERIALEN 2016

5053

VOORUITONTVANGEN
AFRONDINGSVERSCHIL

100
1
10211

RESULTAAT 2015
TOTAAL
Stichting NatuurOntdekkers

2015

11533

11533
jaarbericht en financiën 2015

www.natuurontdekkers.nl

VERLIES EN WINST
INSCHRIJFGELD KAMPEN

NATUURONTDEKKERS
Debet

LOCATIEKOSTEN KAMPEN

6.764

LEVENSMIDDELEN

1.388

VERZEKERINGEN

498

KLEINE AKTIVITEITEN KAMP

618

REISKOSTEN VRIJWILLIGERS

633

VERVOER MATERIALEN T.B.V. KAMPEN

242

UITGAVEN VRIJWILLIGERS

100

SUB TOTAAL UITGAVEN KAMPEN

787

KANTOORMATERIALEN

97

DRUKWERK

37
150

WEBSITE

78

UITGAVEN 2014

127

SUB TOTAAL OVERIGE UITGAVEN

Credit
14.205

10.243

AFSCHRIJVING MATERIALEN

BANKKOSTEN

2015

1.276

DONATIES

315

SPONSORS

7.210

RESULTAAT 2015

10.211

TOTAAL

21.730

Stichting NatuurOntdekkers

jaarbericht en financiën 2015

21.730

www.natuurontdekkers.nl

Bijlage 2
BEGROTING

NATUURONTDEKKERS

INSCHRIJFGELD KAMPEN

14.200

LOCATIEKOSTEN KAMPEN

3.606

LEVENSMIDDELEN

2.970

VERZEKERINGEN

750

REISKOSTEN VRIJWILLIGERS

700

BIJDRAGE AAN VRIJWILLIGERS

1.440

VERVOER MATERIALEN

304

MATERIALEN

250

VELDSTUDIE

400

AFSCHRIJVING MATERIALEN

1.330

KANTOORMATERIALEN

100

BEURZEN

200

BANKKOSTEN

150

VOORZIENING KAMPEN 2017

2.000

TOTAAL

14.200

Stichting NatuurOntdekkers

2016

jaarbericht en financiën 2015

14.200

www.natuurontdekkers.nl

