
Jaarverslag Penningmeesteresse

De opbrengst'van de cursus is zo hoog, omdat het cursusgeld ge-
heel vooruit werd betaald eh de kosten van de slotavond pas in

1971 zullen worden verwerkt.

Avifauna van Bussum: Het papier en stencils zijn verwerkt in

het bedrag van de Korhaan.

Financieel overzicht van het verenigingsjaar 1970

Toelichting, op het financieel overzicht van 1970:

Het voorschot secretaresse ad f. 13,75 werd verleend in 1970

ten behoeve van de nog te maken kosten secretaresse Dit bedrag
werd begin 1971 afgerekend.

In het bedrag van de nestkastencommissie is een bedrag begrepen
van f 204,32 voor 79 nestkastjes, welke noodzakelijk vervangen
moesten worden

ontvangaten
“

1 uitgaven.

.

saXdo kas • en t'arik f. 579,52'Korhaan f 1,810,86
per 1-1-70 Ledenavonden " 318,35
contributies tt 2.111,25 zaalhuur " 206,95
advertenties tt 250,— secretaresse " 187,09
ledenavonden 376,90 voorschot secretaresse 13,75

vriowillige bijdragen" 76,96 penningmeesteresse " 35,35
.subsidies. tf

400,— bestuurskosten " 53,40
cursus

tf 1.600,11 commissies ;

avifauna van Bussum tt 44,95’ .Avifauna f.
-,

—

' ’rente bank 1970 tt 2 , — Kestkasten " 251,86
‘Z. Pievoland " 20,95
Contactraad

voor Natuur-

bescherming " 25,— "

Zanddijk rapport
"

Braderie Bussum "

diverse onkosten "

saldo kas en bank

per 31-12-1970 "

297,81

58,—
17.02

22.02

2.420,91

f. 5-441 ,69 f. 5.441,69
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Zanddijk rapport: Het bedrag van f. 58, — representeert het

netto resultaat. De kosten bedroegen f. 100,—,

terwijl de opbrengst aan verkoop van deze

rapporten slechts f. /+2,— bedroegen.

De Avifauna van Bussum rekende haar gemaakte kosten van 1970

(f. 88,—) begin 1971 af.

Verklaring décharge:
T)e’ fieren

-
”1 '. ïT. döhen en L. F. Rijnja, leden der Voge Iwerkgroep

*t Gooi e-o. en in de ledenvergadering van 26 maart 1970 "be-

noemd tot leden der kascontrole-commissie, hebben op 3 maart

1971 de bo :ken en bescheiden gecontroleerd der penningmeesteres-

se en in orde bevonden.

Toelichting op de begroting van 1 971 :

Voor de advertenties werden slechts 6 bedrijven bereid gevon-

den, welke U op het achterblad van de Korhaan kunt vinden,

hetgeen zal resulteren in een bedrag van f. 150,,---„

Indien de cursus een netto resultaat zal behalen van f. 1000, —

en een subsidie kan worden verkregen van f- 3°0, — zullen wij
dit jaar aan inkomsten een bedrag hebben, gelijk aan die van de

totaal geraamde uitgaven

Voor ledenavonden is een bedrag van f. 1000,— begroot, welke

waarschijnlijk overschrdden zal worden o.a. door de grote uit-

gave, welke de slotavond der V.’U. G.-leden met zich mee zal

brengen.

P.H. van Donkersgoed

Enquête

Het bestuur verzocht ons de leden te verzoeken, de toegezonden

enquêteformulieren uiterlijk 1 juni weer in te leveren. Mogelijk is de

jaarvergadering al een mooie gelegenheid om dit te doen. We verwaéhten,
dat de Vogelwerkgroepers de belangrijkheid van deze avond juist weten

te waarderen.

BEGROTING 1971

Inkomsten Uitgaven

contributies f 2- 050,— Korhaon f. 1.800,—
entrees tf 350,— secretaresse "

200,—
advertenties ft 150,— penningmeester(esse)” 100,—

subsidies P. M. ledenavonden " 1.000,—

cursus
f» 1. 000,— bestuur diversen 150,—

commissie s:

• Avifauna f. 150,—

Nestkasten " 200, —

ZoPlevoland " 100,—

excursie " §0,— 500,—
kosten voorlichting " 100,—

nadelig resultant f. 300 ,-J
f. 3. 850, —- f. 3.850*—
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