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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 Jaarverslag 
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het continueren van de grote projecten zoals de 
Constant Effort Site (CES), RingMUS en andere tuinprojecten en diverse RAS (Retrapping Adults for 
Survival) Projecten. Daarnaast zijn er 2 nieuwe projecten (Visdieven en Knobbelzwanen) uitgevoerd 
waarvoor subsidie is ontvangen. Dit jaar is wederom samengewerkt met Dierentuin Artis en een 
aantal vogelopvangorganisaties en dierenasiels. Tenslotte is in samenwerking met VRS het Gooi een 
groot project voortgezet op gebied van Geolocators bij Kleine Karekieten en Bosrietzangers, dit 
project is reeds gestart in 2018. 

Financieel overzicht 2019 

 

Post Credit Debet Resultaat
Contributie 2019 (17x) € 1.020,00
Contributie 2018 € 60,00
Donaties/Giften € 2.427,29
Subsidie Geolocators € 1.000,00
Subsidie Visdieven € 1.000,00
Subsidie Knobbelzwaan € 1.000,00
Vergoeding (kleur)ringen en vangmiddelen € 2.284,43
Aanschaf ringen en netten -€ 2.386,89
Aanschaf kleurringen -€ 903,33
Project Geolocators -€ 33,49
Diversen -€ 44,95
Kosten bankieren -€ 99,00
Kosten ICT -€ 81,66

RESULTAAT 2019 € 8.791,72 -€ 3.549,32 € 5.242,40

Saldo bankrekening 31/12/2019 € 6.884,62

Reserveringen Credit Debet Resultaat
Project Visdieven -€ 800,00
Project Geolocators - subsidies € 1.800,00
Project Geolocators - factuur geolocators -€ 2.250,00

TOTAAL RESERVERINGEN 2019 € 1.800,00 -€ 3.050,00 -€ 1.250,00



Toelichting 
Inkomsten 
In 2019 had het ringstation 17 leden die contributie betaalden, dit is één lid meer dan in 2018. De 
contributie voor 2018 van één lid is begin 2019 ontvangen. Dit jaar is naast een paar ‘normale’ giften 
een mooie particuliere gift/donatie ontvangen. 

In 2019 zijn 3 vouchers aangevraagd bij de Nederlandse Milieufederatie door het VRS de Haar, deze 
voucher zijn toegekend en de bijdragen zijn aan het VRS uitgekeerd: 

• Visdieven project, een voucher van € 1000 
• Knobbelzwanen project, een voucher van € 1000 
• Geolocator project, een voucher van € 1000 

De uitgaven voor het visdieven project zijn in 2019 niet volledig gedaan, er is daarom een reservering 
gemaakt van € 800 op de begroting van 2020 om dit project waarvoor we in 2019 een voucher 
hebben ontvangen volledig te kunnen afronden. 

Naast de vouchers zijn een tweetal subsidieaanvragen ingediend voor de financiering van het 
Geolocator project. Deze subsidies van in totaal € 1800 zijn toegezegd maar worden uitgekeerd 
indien het project met verslaglegging is afgesloten. Daarnaast verwachten we nog een factuur van 
VRS het Gooi voor de geolocators die we in 2019 hebben omgelegd bij 15 kleine karrekieten en 
bosrietzangers, voor deze inkomsten en uitgaven hebben we een reservering opgenomen. 

Het VRS de Haar voert een groot aantal projecten uit in samenwerking met andere Vogelringstations, 
vogelwerkgroepen, vogelopvang-organisaties en dierentuin Artis. De ringen die het VRS aanschaft 
voor deze samenwerkingsprojecten, worden aan deze organisaties gefactureerd zodat de directe 
kosten vergoed worden. Omdat ringen alleen op naam van gecertificeerde ringers van het VRS 
aangeschaft mogen worden loopt de aanschaf van de ringen altijd via het VRS en worden de ringen 
uit de samenwerkingsprojecten vergoed door de samenwerkende organisaties. 

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. Ringen en mistnetten mogen op naam van gecertificeerde ringers 
door het VRS alleen bij het Vogeltrekstation aangeschaft worden. Kleurringen en klapvallen mogen 
ook bij andere aanbieders aangeschaft worden. 

 


