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1. Jaarplan 2021-2022 
Voor de komende bestuursperiode stelt het bestuur het volgende voor: 
 

Vereniging 
- We zetten ons in voor uitbreiding van het ledenbestand tot 350 leden.  
- We verstevigen onze samenwerking met andere organisaties 

 

Activiteiten (afhankelijk van Covid-19 beperkingen) 
- We zetten verder in op positieve activiteiten zoals werkdagen, excursies en lezingen  
- We organiseren nog minstens één Groene netwerkborrel 

 
    

Initiatieven 
- We werken actief aan landschapsontwikkeling, en proberen daarvoor subsidie te krijgen 
- We ijveren voor het uitbannen van sluipverkeer door het Binnenveld en de bossen 
- We publiceren met uitgeverij Blauwdruk een boek over de landschappen rond 

Wageningen 
- We zorgen dat we nóg vaker onderwerpen agenderen 

 

Inspraak en beroep 
- We verzetten ons tegen de opofferen van natuurterrein in de uiterwaarden aan recreatie. 
- We verzetten ons tegen zonnevelden en windturbines zolang niet tegelijkertijd de 

kwaliteit van het buitengebied fors wordt verbeterd; zonnevelden in GNN en GO zijn niet 
acceptabel 

- We verzetten ons tegen de Enkasmeerpijp, en eisen sanering van de ENKA-vervuiling 
- We zetten ons in voor een goede inpassing van de opwaardering van de 

ontsluitingsroute Wageningen via  Mansholtlaan en Nijenoord Allee 
- We nemen actief deel aan de inspraak op de verdere uitwerking van omgevingsvisie 

buitengebied 
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2. Begroting 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op begroting 2021 
 
Voor 2021 verwachten we ongeveer gelijke inkomsten als in 2020. De begroting voor 2021 gaat 
uit van 350 leden (bij een ongewijzigd bedrag van € 12,= per lid). Omdat we in 2021 een extra 
inspanning willen verrichten voor ledenwerving hebben we het bedrag voor ledenwerving 
opgehoogd.  
 
Het landschapsboek zal in juni worden gepresenteerd. Onze toegezegde bijdrage van € 2.500,= 
zal dan ook worden besteed. Hiervoor was in de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. 
 
De ervaring heeft geleerd dat met Covid-19 de te organiseren activiteiten enorm beperkt zijn. De 
ambitie blijft om in het najaar toch weer te starten met activiteiten, waaronder een 
netwerkborrel.  
 
Over 2021 wordt weliswaar een tekort voorzien van € 1.750,=, maar dit wordt veroorzaakt door 
de uitgaven voor het landschapsboek. Gecorrigeerd hiervoor verwachten we een positief 
resultaat van € 750,=. Uiteraard is het niet de bedoeling om de reserves van de vereniging 
verder te laten groeien. Vanaf begroting 2022 willen we uiteindelijk ook weer meer besteden. Er 
is geen enkele reden om de contributie voor 2022 te verhogen. Deze blijft € 12,= per jaar. 
 
 
 
 

Inkomsten (in euro) Begroting Begroting Jaarrekening Uitgaven (in euro) Begroting Begroting Jaarrekening

2021 2020 2020 2021 2020 2020

Contributie lopend jaar 4.200          3.900              4.097               Bestuurskosten 150              150              -                           

Contribute (achterstallig) -                    -                        72                      Communicatie en ledenwerving 1.000          500              575                     

Giften/donaties p.m. p.m. 70                      Activiteiten/natuurwerkdagen 500              500              250                     

Rente spaarrekening -                    -                        4                        Bezwaar en Beroep 1.500          1.500          177                     

Contributies 50                 -                    50                        

Landschapsboek 2.500          -                    -                           

Bankkosten 150              150              147                     

Overige 100              100              -                           

Totaal inkomsten 4.200€   3.900€      4.243€       Totaal uitgaven 5.950€   2.900€   1.199€        

Resultaat 1.750-€   1.000€      3.044€       


