Financieel Jaarverslag 2019
van de
Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg

Balans per: 31 december 2019
2019

2018

Activa
Triodos Bank
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten

19.577,40
289,00

Totaal activa

€ 22.723,86

19.866,40

€ 22.723,86

Nog te betalen kosten

16.649,13
3.217,27

€ 22.723,86
-

Totaal passiva

19.866,40

22.723,86

Passiva
Vermogen
Vrij vermogen
Fonds klimaat adaptief bos
Fonds trimbaan en beleefpad
Resultaat lopend boekjaar

€ 18.757,21
€ 1.903,65
€ 2.063,00
€ -6.074,73

Verlies- & winsrekening
2019
Inkomsten
Bijdrages Vrienden van Prattenburg
Giften
Subsidies
Inkomsten activiteiten
Totaal inkomsten

€ 6.227,50
€ 800,00
€
€ 2.417,65

Uitgaven
Realisatie projecten
Kosten activiteiten
Kosten organisatie
Totaal uitgaven

€ 12.861,51
€ 1.256,28
€ 1.402,09

Resultaat lopend jaar

2018
€ 8.260,00
€
€
€ 14.657,80

€ 9.445,15

€ 22.917,80

€ 13.391,50
€ 1.178,79
€ 1.969,92
€ 15.519,88

€ 16.540,21

€ -6.074,73

€ 6.377,59

Toelichting op de jaarcijfers van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg
Algemeen
Het resultaat 2019 komt uit op € 6.075 negatief. Dat het resultaat negatief is, heeft een aantal
belangrijke oorzaken. In 2019 is een aantal projecten afgerond, waarvan de opbrengsten in 2018 zijn
ontvangen. Het betreffen de opening van de Koesteeg en de aanleg van het eerste deel van het
klimaat adaptief bos. Verder hebben we geïnvesteerd in een nieuwe website om de communicatie
over alle activiteiten rondom het mooie landgoed bij vrienden en anderen beter onder de aandacht
te kunnen brengen. En we hebben onze vrijwilligers in nieuwe jassen gestoken om hun mooie werk
in weer en wind, professioneel en veilig te kunnen doen.
Vanaf het jaar 2019 laten we in de toelichting op het vermogen zien welke gelden zijn geoormerkt
voor een benoemd project.
Hieronder worden de belangrijkste posten van de balans en resultaat verder toegelicht.
Balans
Triodosbank (€ 19.577)
Dit zijn de liquide middelen per eind 2019
Vermogen (€ 16.649)
Het vermogen is vanaf 2019 verdeeld in vrij besteedbaar en geoormerkt vermogen (fondsen). Het
fonds “Klimaat adaptief bos”, zijn de opbrengsten uit de activiteiten Prattenburgrun 2019. De
planning is dat dit deel van het klimaat adaptief bos in 2020 wordt gerealiseerd.
Het fonds “Trimbaan en beleef pad” zijn de opbrengsten uit de activiteit Prattenburgrun 2018. In
2020 zullen deze gelden worden besteed aan de uitbreiding van de trimbaan en het beleef pad.
Nog te betalen kosten (€ 3.217)
Dit zijn activiteiten die in 2019 zijn gerealiseerd, maar waarvan de nota’s in 2020 zijn ontvangen en
betaald. Het betreffen een deel van de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe website (€ 2.177)
en de kosten voor de aanleg van het klimaat adaptief bos (€ 1.040).
Resultaat
Bijdragen Vrienden van Prattenburg (€ 6.228)
In 2019 is het aantal vrienden gestegen naar 154 Vrienden. Omdat we dit jaar een scheiding
aanbrengen tussen bijdragen en andere giften, valt de bijdrage wel lager uit dan in 2018.

Giften (€ 800)
Er zijn giften ontvangen van Collectief Utrecht Oost (€ 300), Nederlandse Kastelen Stichting (€ 300)
en Ritmeester Veenzangers (€200).
Activiteiten (€ 2.418)
De traditionele Prattenburgrun was weer een groot succes, ondanks het natte weer. De opbrengst
van de inschrijving lopers (exclusief de kosten van de Run) kwam uit op € 1.904. Met dit geld
financieren we de aanleg van een volgend deel klimaat adaptief bos in 2020. De overige opbrengsten
betrof de sponsoring van de Run.
Kosten projecten en activiteiten (€14.118)
Het betreffen vooral de kosten voor de volgende projecten en activiteiten:
-

Ingang Koesteeg (€ 4.883)
Vogelposters op het landgoed (€ 1.095)
Klimaat adaptief bos (€ 1.040).
Communicatie (nieuwe website) (€ 3.427); ontwikkelen nieuwe website
Professionalisering vrijwilligers (€ 2.447); aanschaf jassen /beschermkleding en cursus
Organisatie Prattenburgrun (€ 736)

Kosten organisatie (€ 1.402)
De kosten organisatie betreffen de reguliere automatiseringskosten, bankkosten en de jaarlijkse BBQ
voor de vrijwilligers.

Vaststelling en controle financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 mei 2020. De controle op
het financieel jaarverslag heeft plaatsgevonden op 6 juli 2020.

Drs. Ronald Knigge RA
Penningmeester Stichting Vrienden van Prattenburg

