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Stichting VRS de Haar
Stichting VRS de Haar staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
KvK-nummer 66766818. Het RSIN / fiscaal nummer is 8566.89.749. Stichting VRS de Haar is door de
belastingdienst erkent met de ANBI status.

Inleiding
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het continueren van de grote projecten zoals de
Constant Effort Site (CES), de RingMUS en andere tuinprojecten en de RAS (Retrapping Adults for
Survival) Projecten. Ook zijn de projecten uitgevoerd waarvoor in het jaar 2017 diverse subsidies zijn
verstrekt. Tenslotte is in samenwerking met VRS het Gooi een groot project gestart op gebied van
Geolocators bij Kleine Karekieten en Bosrietzangers.

Financieel overzicht 2018
Post
Contributie 2018
Donaties/Giften/Sponsoring
Subsidies
Eigen bijdrage ringers
Vangmiddelen en ringen
Diversen
Kosten bankieren
Kosten ICT
Reservering/voorschot Project Geolocators
Project Slagnet
Project Snippenveld

Credit
€ 900,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 352,02

RESULTAAT 2018

€ 3.252,02

Saldo bankrekening 31/12/2018

€ 1.660,07

Debet

Resultaat

€ 4.092,47
€ 11,96
€ 69,00
€ 69,56
€ 1.385,00
€ 552,02
€ 1.000,00
€ 7.180,01

-€ 3.927,99

Toelichting
Inkomsten
In 2018 had het ringstation 15 leden die contributie betaalden, dit is één lid minder dan in 2017. Er
zijn 2 leden afgevallen en 2 nieuwe leden verwelkomt. Er was één lid die geen contributie heeft
betaald over het jaar 2018, dit is inmiddels in 2019 wel gedaan, waarmee het ledental 16 leden is
gebleven. Dit jaar is een mooie particuliere gift/donatie ontvangen voor de aanschaf van ringen en
vangmiddelen.
In 2018 zijn geen subsidieaanvragen door het VRS de Haar ingediend. In samenwerking met VRS het
Gooi zijn er wel subsidieaanvragen ingediend in het kader van het Geolocator onderzoek. De

financiële administratie voor dit project wordt gevoerd door VRS het Gooi. Zoals bij de uitgaven staat
vermeld is door VRS de Haar een eigen financiële bijdrage voor dit project gedaan.
De ringers van VRS de Haar voeren naast de projecten op de ringbaan ook projecten uit in de eigen
tuin of elders, voor deze projecten worden de vangmiddelen maar ook al het ringgereedschap zelf
gefinancierd. Om kosten voor verzending te besparen worden middelen door het VRS gezamenlijk
ingekocht en worden de aankopen door de ringers in de vorm van een eigen bijdrage terug betaald
aan het VRS de Haar.

Uitgaven
Dit jaar zijn in navolging van vorig jaar kleurringen aangeschaft voor de diverse RAS projecten (RAS
Weidevogels, RAS Groenlingen, RAS Torenvalken en RAS Roodborsttapuiten).
Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door de uitgaven bij het Vogelringstation, dit betreft de
aanschaf van ringen en netten.
Eind 2017 zijn succesvol een aantal subsidies ontvangen. Dit jaar zijn deze projecten (slagnet en
snippenveld) uitgevoerd en zijn de uitgaven hiervoor gedaan.
Tenslotte heeft VRS de Haar een voorschot/reservering geleverd aan het Geolocator project dat in
samenwerking met VRS het Gooi wordt uitgevoerd.
In 2018 overstegen de uitgaven de inkomsten enorm, er is een negatief resultaat bereikt van €
3.927,99. Dit negatieve resultaat wordt enerzijds verklaart doordat dit jaar de uitgaven zijn gedaan
voor de subsidies die eind vorig jaar zijn ontvangen en omdat we als VRS een voorschot moesten
leveren van € 1.385 aan het Geolocator project omdat voor dit project onvoldoende subsidie kon
worden binnengehaald door het samenwerkingsverband VRS het Gooi en VRS de Haar. In 2019 zullen
we opnieuw subsidieaanvragen indienen voor het tweede deel van het project en daarmee ook
trachten om het voorschot te verlagen, we streven naar een maximale eigen bijdrage uit onze
beperkte reserve van maximaal € 500.

