
 

 11 

Balans: Ten aanzien van de balans december 2201 de volgende opmerkingen. 

1. De voorraad natuurgidsen is verdwenen. De inkomsten uit verkoop overtroffen dit bedrag. Daarmee 

is deze post verdwenen en het meerdere is als baten opgenomen in de Staat van baten en lasten. 

2. Door Hotel Restaurant de Witte Raaf is een gift geschonken aan de vereniging. Deze gift was 

aanvankelijk bestemd voor de opknap beurt van het centrum. Zoals gezegd is deze opknapbeurt dit 

jaar niet door gegaan, daarom is deze post als speciale gift op de balans opgenomen. Het bestuur zal 

hieraan een bestemming moeten geven. 

3. De algemene reserve is verhoogd met het exploitatie saldo 2001. 

4. De nog aanwezige Flora’s en de overige voorraad voor verkoop is niet op de balans opgenomen. Het 

is niet te voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle verkoop zal als baten in de 

desbetreffende exploitatierekening opgenomen worden. De overige bezittingen van de vereniging, te 

weten de inventaris, de bibliotheek, schrijfmachines, audiovisueel apparatuur, een binoculair e.d., 

zijn evenzo p.m. op de balans opgenomen. Dit omdat verkoop niet in de bedoeling ligt. 

 

Begroting 2002:  In de begroting is nu wel opgenomen dat er een (bescheiden ) opknapbeurt voor het 

centrum nodig is. Dat en een mogelijke stijging van de drukkosten resulteren in een negatief jaarresultaat. 

Daarnaast is de resterende verkoop van de Natuurgidsen laag geschat. Dan kan het alleen maar meevallen. 

Een eventueel nadelig saldo kan eenvoudig ten laste gebracht worden van de algemene reserve.  

 

 

JEUGDNATUURCLUB 

Nel Nooijen 

In september 2000 ben ik gestart met de Jeugdnatuurclub “nieuwe stijl”. Een keer in de maand plan ik op een 

zaterdagochtend, een activiteit, bestemd voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar die belangstelling hebben voor 

de natuur. Bij elke activiteit zoek ik een excursieleider. Tot nu toe heeft iedereen enthousiast meegewerkt. 

Ook hebben enkele leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie bij sommige activiteiten 

geassisteerd 

Iedere keer is het  best spannend hoeveel kinderen zich aanmelden. In deze tijd hebben ook jongeren volle 

agenda’s. De opkomst heeft me tot nu toe verrast. Vooral de doe-activiteiten vielen in de smaak. Uitschieters 

waren het uitpluizen van braakballen en de vleermuizenexcursie. Hierbij gold een maximum aantal 

deelnemers. 

 

 

Maand Activiteit Aantal 

September Vissen met een kornet op het strand 19 

Oktober Herfst verschijnselen in het duin 17 

November Paddestoelen in het bos 10 

Januari Braakballen uitpluizen 20 

Februari Eenden kijken in de A.W.duinen 10 

Maart Stenen en fossielen 13 

April Weidevogels in de polder  5 

Mei  Slootjesexcursie 22 

Juni Vleermuizen 38 

September Strandvondsten 10 

Oktober Vogeltrek in het duin 8 

November Speuren naar sporen 11            

 

 

 
 




