
Vereniging Mooi Wageningen

2015 2016 2016 2017

gerealiseerd begroting gerealiseerd begroting

Ledental op 31 december 236 190 258 300

Resultatenrekening

Baten
  In het voren betaalde contributie 144 226 226 120

2.462 2.054 1.900 3.000
696 0 0 360

  Giften 184 0 84 75
  Donaties golfbaan 0 0 1.660 0

0 0 6.318 1.500
0 0 334 0
0 0 0 5.500

  Overige inkomsten: prins Bernhard Cultuurfonds 0 0 25.000 0
5.000 0 0 0

  Rente spaarrekening over 2016 170 125 114 100
  Totaal baten 8.656 2.405 35.637 10.655

Lasten
  Bestuurskosten 661 400 375 400
  Bankkosten 113 125 113 125
  Communicatie 1.269 1.000 563 1.000
  Giften 550 500 50 100
  MAS 12 0 0 100
  Zwerfafval 186 50 9 0
  Natuurwerkdagen 625 200 318 450
  Onderzoek 0 150 0 450

56 4.500 720 4.225
0 0 0 25.000

  Golfbaan, juridische bijstand 0 5.000 11.868 3.000
0 0 668 7.000
0 0 2.209 0

  Jubileumboek 0 0 0 2.500
  Overige projecten 0 250 171 500
  Totaal lasten 3.473 12.175 17.063 44.850

Resultaat 5.184 -9.770 18.574 -34.195

Balans per 31 december

Activa
  Tegoeden bank- en spaarrekening 20.937 40.609
  Nog te ontvangen: rente spaarrekening 170 114
  Totaal activa 21.108 40.723

Passiva
  Nog te betalen: bestuurskosten 0 17
  Nog te betalen: bankkosten 27 41
  Nog te betalen: golfbaan 0 1.341
  Nog te betalen: natuurwerkdagen 195 26

56 0
226 120

  Eigen vermogen 20.603 39.177
  Totaal passiva 21.108 40.723

Jaarrekening 2016, zoals vastgesteld door ALV op 19 mei 2017

  Ledencontributie lopende verenigingsjaar
  Ledencontributie afgelopen verenigingsjaar

  Restituties golfbaan (stichting Dorschkamp & gemeente)

  Restitutie Noordelijke Inprikker
  Donaties Pandaparkeerplaats / Nudepark II

  Overige inkomsten: provincie Gld (startgeld Hooilanden)

  Binnenveldse Hooilanden (startgeld provincie Gld)
  Binnenveldse Hooilanden (Prins Bernhard)

  Nudepark II / Pandaparkeerplaats
  Noordelijke Inprikker

  Nog te betalen: Binnenveldse Hooilanden
  Vooruitbetaalde ledencontributies



Vereniging Mooi Wageningen

Toelichting op jaarrekening 2016

Voor u ligt de jaarrekening van de vereniging Mooi Wageningen voor het jaar 2016. De jaarrekening
bestaat uit twee delen: de resultatenrekening en de balans. Hier geven we op beide delen een korte
toelichting. Aansluitend lichten we de begroting over 2017 toe.

De resultatenrekening
De resultatenrekening (ook wel genoemd: winst- en verliesrekening) geeft een overzicht van de 
inkomsten en de onkosten van onze vereniging. De resultatenrekening heeft betrekking op het gehele 
(kalender)jaar 2016.
Wanneer we de resultatenrekening over 2016 vergelijken met die over 2015 en met de begroting voor 
2016, dan valt op dat:

• Het aantal leden met 22 is gestegen. Als onderdeel van ons verzet tegen de golfbaan hebben we 
een petitie opgezet, en aan die petitie was ook een oproep gekoppeld om lid te worden.

• De inkomsten uit ledencontributie relatief laag zijn. Dat komt omdat een groot deel van de 
contributie voor 2016 pas in januari 2017 binnenkwam.

• We in 2016 aan dossier Golfbaan € 11.868 hebben uitgegeven. Dat lijkt in eerste instantie ruim 
boven de begroting van € 5.000. Tegenover deze uitgaven staan echter inkomsten. De Stichting 
Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp, met wie we in dit dossier samen optrekken, draagt 
50% van de juridische- en advieskosten. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen een deel van 
de juridische kosten aan ons terug moeten betalen. Deze twee onderdelen samen leverden ons € 
6.318 op. Daarnaast hebben we een succesvolle crowdfunding actie gehouden: 33 mensen 
doneerden in totaal maar liefst € 1.660. Wanneer we deze twee inkomsten verdisconteren, dan 
blijkt dat de daadwerkelijke kosten voor de golfbaan € 3.890 waren. Hiermee zijn we (ruim) 
binnen de begroting gebleven.

• We € 25.000 hebben ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds kende Mooi Wageningen deze prijs toe vooral vanwege onze inzet voor de 
Binnenveldse Hooilanden. Het is daarom dat het bestuur aan de ALV voorstelt om het complete 
bedrag naar Stichting Binnenveldse Hooilanden over te maken.

• We in 2016 € 2.209 hebben uitgegeven aan procedures tegen de Noordelijke Inprikker. Van dit 
bedrag kregen we weliswaar € 334 griffiekosten terug, maar omdat we de zaak inhoudelijk 
verloren heeft dit ons toch tamelijk wat geld gekost. We voerden deze procedure samen met de 
Fietsersbond afd. Wageningen, maar die is financieel niet voldoende draagkrachtig om bij te 
dragen. 

• Het resultaat van de Vereniging over 2016 positief was, maar dat komt uitsluitend door de 
bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Trekken we die bijdrage er van af, dan rest een 
negatief resultaat van € 6.424. Zoals hierboven aangegeven wordt dit vooral veroorzaakt door de 
juridische kosten inzake golfbaan en Noordelijke Inprikker. Laten we die twee buiten 
beschouwing, dan is het negatieve resultaat over 2016 (wat we meer hebben uitgegeven dan dat 
er binnenkwam) € 661.

De balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen. In tegenstelling tot 
de resultatenrekening is de balans een momentopname, en wel van 31 december 2016.
Wanneer we de balans van december 2016 vergelijken met die van december 2015, dan valt op dat:

• De tegoeden op bank- en spaarrekening met zo'n € 20.000 zijn gegroeid, en nu ontzettend groot 
zijn. Dat komt door de bijdrage die we in 2015 kregen voor het opzetten van het gebiedsproces 
Binnenveldse Hooilanden (zie toelichting op begroting, hieronder) en door de bijdrage van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

• Idem voor het eigen vermogen van de Vereniging.

De begroting voor 2017
Zoals u in de begroting kunt zien, verwachten we dat dat het verwachte financiële resultaat over 2017 
flink negatief zal zijn: zo'n € 34.200. Dat komt met name door drie dingen:

• In 2017 gaan we verder met de procedures tegen Nudepark II / Panda-Parkeerplaats, en houden 
we geld achter de hand voor eventuele vervolgstappen inzake golfbaan. Verwachte kosten 
hiervoor: € 10.000. Voor een deel staan hier verwachte inkomsten tegenover (die we schatten op 
€ 5.500), in welk geval deze twee zaken ons samen € 4.500 zullen gaan kosten. 

• Eind 2015 kregen we € 5.000 van provincie Gelderland om het gebiedsproces Binnenveldse 
Hooilanden op te starten. Daarvan is € 775 uitgegeven, de rest van dit startkapitaal is begin 2017 
overgemaakt aan de inmiddels opgerichte stichting Mooi Binnenveld.

• We willen het geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds doorsluizen naar Stichting Mooi 
Binnenveld (€ 25.000).

De reserves van Mooi Wageningen zullen in 2017 dan ook substantieel slinken.


