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ad 4.Vogeljaar. 
Het lijkt alsof we dit jaar goed quitte spelen. Toch moeten we voor- 
zichtig zijn. Een deel van de inkomsten dit jaar waren achterstallige  
betalingen. Ook nu nog zitten we met een achterstallige post van ƒ 116.- 
Er zij nogmaals op gewezen dat de vereniging voor het "Vogeljaar"  
slechts als tussenpersoon fungeert, hier niets aan verdient maar er  
ook niet op wil toeleggen. 

ad 5.Flora. 
De Flora heeft dit jaar veel geld gekost, maar daar staat tegenover  
dat we nu uit de schuld zijn, zodat alles wat nu verkocht wordt winst  
is. Maar er moet wel verkocht worden. Aan de balans kunt u zien dat  
de post dubieuze verkoop t.o.v. vorig jaar verhoogd is. 

ad 6.Jeugdclub. 
De jeugdclub heeft dit jaar veel gekost, maar hoofdzakelijk door  
achterstallige rekeningen van de "Kuip". Voor een goed vergelijk  
met vorige jaren moet men bedenken dat de contributies van de jeugd- 
club dit jaar ook als inkomsten van de jeugdclub geboekt zijn.  
Het kasoverzicht van de jeugdclub ziet er als volgt uit: 

Ontvangsten    Uitgaven 
Contributie    ƒ  169,60 Zaalhuur   ƒ  997,36 
Giften  175,00 div.aankopen 88,14 
Nadelig Saldo 740,90 

         ƒ 1085,50               ƒ 1085,50 
 
ad 7.Contributies. 
Deze post bevat de contributies en lidmaatschappen van de vereniging  
aan diverse organisaties van natuurbescherming. 

ad 8.Boven Volta. 
De inkomsten van de markt voor Boven Volta hebben voornamelijk uit  
verkoop van Flora's bestaan. Deze inkomsten zijn geboekt onder  
post Flora. 

ad 9.Diverse activiteiten. 
Hieronder vallen uitgaven gedaan t.b.v. bijv. inventarisatie werk. 

ad 10.Reserve. 
Voor het eerst is dit jaar het afschrijvingsbedrag stencil- en  
schrijfmachine geboekt als uitgave naar een reserve rekening.  
Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld van het beschikbare saldo. 

Verslag goedgekeurd door de kascommissie:  Noordwijk, 18 februari 1981 

 

J.Ch. Veefkind- penn.m. 

 
                       -------------- 
 
OVERZICHTSKAART VAN DE TERREINEN WAAR IN 1980 BROEDVOGELINVENTARISATIES  
WERDEN VERRRICHT; 

Op bladzijde 9 treft u een kaartje aan waarop de terreinen zijn weer- 
gegeven die in 1980 door onze vereniging werden geïnventariseerd op  
het voorkomen van broedvogels. 
Op dit kaartje is niet aangegeven de ligging van de "Pan v Persijn"  
omdat de kaart al gereed was, voordat we de copy van P. Imthorn kregen.  
Bij de verschillende inventarisatieverslagen wordt niet steeds na- 
drukkelijk naar dit kaartje verwezen; het geeft een goed idee van de  
omvang die het inventarisatiewerk heeft aangenomen. 
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