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Vleuten, 18 april 2021, Maurice Willemsen, Penningmeester 

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 2020 heeft in het teken gestaan van het Covid-19 virus. Onder beperkte omstandigheden 

van de geldende maatregelen van de overheden en de richtlijnen van het RIVM zijn de projecten en 

werkzaamheden van het VRS de Haar uitgevoerd. De nadruk heeft gelegen op het continueren van 

de grote projecten zoals de Constant Effort Site (CES), RingMUS en diverse RAS (Retrapping Adults for 

Survival) Projecten. Daarnaast is er een groot project uitgevoerd in samenwerking met het 

Vogeltrekstation en andere ringers op gebied van Zoönose en het vogelgriepvirus. Voor dit project is 

subsidie ontvangen. Aanleiding voor dit grootschalige onderzoek naar zoönose en vogelgriep is 

enerzijds de vaststelling van het Westnijlvirus bij een broedvogel gevangen en bemonsterd door VRS 

de Haar en de vaststelling van vogelgriep bij wilde vogels in het werkgebied van VRS de Haar. Beide 

‘vaststellingen’ van virussen heeft ertoe geleid dat onder aanvoering van het vogeltrekstation er zeer 

intensief is bemonsterd door het VRS in samenwerking met andere vrijwillige ringers.  

Dit jaar is wederom samengewerkt met Dierentuin Artis en een aantal vogelopvangorganisaties en 

dierenasiels. Tenslotte is in samenwerking met VRS het Gooi het project afgerond op gebied van 

Geolocators bij Kleine Karekieten en Bosrietzangers, dit project is reeds gestart in 2018. 



Financieel overzicht 2020 

 

Toelichting 

Inkomsten 

 
Contributie en giften/donaties 

In 2020 had het ringstation 17 leden die contributie betaalden, dit is exact hetzelfde aantal als het 

jaar 2019. Naast de contributie zijn particuliere gift/donaties ontvangen ter waarde van € 90. 

Geolocatorproject 

Het Geolocator project, dat in samenwerking met VRS het Gooi is uitgevoerd, is in 2020 grotendeels 

financieel afgerond. De 15 geolocators van 2019 zijn betaald en de subsidie van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds is ontvangen. De laatste subsidie van €600 van Carel Nengermanfonds verwachten we 

in 2021. Nadat deze laatste subsidie is ontvangen sluiten we dit project af met een eigen bijdrage 

VRS de Haar van € 857,89.  

Visdievenproject 

In 2019 is het Visdievenproject gestart. Voor dit project hadden we in 2019 een Voucher ontvangen 

ter waarde van € 1000, de meeste kosten (bouwen vlot) moesten nog gemaakt worden in 2020. Door 

de financiële bijdrage van de Utrechtse vogelwacht hebben we dit project kunnen uitbreiden zodat 

naast het vlot ook vangmiddelen en ringen t.b.v. dit onderzoek konden worden aangeschaft. 

Project Zoönose en griepvirus 

In augustus 2020 is door VRS de Haar een grasmus gevangen en bemonsterd in het kader van het 

virusonderzoek van Erasmus MC en Vogeltrekstation. Deze grasmus bleek de eerste wilde 

broedvogel in Nederland te zijn waar het Westnijlvirus is vastgesteld. Daarnaast is bij wilde vogels in 

het werkgebied van VRS de Haar vogelgriep vastgesteld. Om beter inzicht te krijgen in de 

verspreiding en ontwikkeling van deze virussen is op verzoek van Erasmus MC en het 

Post Credit Debet Resultaat
Contributie 2020 (17x) € 1.020,00 € 1.020,00

Donaties/Giften € 90,00 € 90,00

Project Geolocators € 1.200,00 € 2.262,30 -€ 1.062,30

Project Visdieven € 1.024,79 € 1.003,89 € 20,90

Project Zoönose/griepvirus € 500,00 € 1.082,10 -€ 582,10

NL-Doet € 350,00 € 359,38 -€ 9,38

Vergoeding (kleur)ringen en vangmiddelen € 2.000,74 € 2.000,74

Aanschaf ringen, vangmiddelen en materialen € 5.585,53 -€ 5.585,53

Kosten bankieren € 114,00 -€ 114,00

Kosten ICT € 88,27 -€ 88,27

€ 0,00

RESULTAAT 2020 € 6.185,53 € 10.495,47 -€ 4.309,94

Saldo bankrekening 31/12/2020 € 2.403,78

Reserveringen Credit Debet Resultaat

Project Zoönose/griepvirus € 4.500,00 € 3.917,90 € 582,10

Project Geolocators - subsidies € 600,00 € 600,00

€ 0,00

TOTAAL RESERVERINGEN 2020 € 5.100,00 € 3.917,90 € 1.182,10



Vogeltrekstation het bemonsteren van zangvogels op de ringlocatie en watervogels in het gebied 

geïntensiveerd en uitgebreid. De enorme kosten voor dit project, (stalen)ringen, vangmiddelen en 

beperkte km vergoeding voor de vrijwilligers zijn opgenomen in een projectbudget dat is toegekend 

door het Vogeltrekstation. Door een administratieve vergissing is eind 2020 door het 

Vogeltrekstation € 500 uitgekeerd i.p.v. de overeengekomen € 5000 vandaar dat er een reservering is 

opgenomen van € 4500, dit bedrag is in januari 2021 direct overgemaakt. Op een paar kleine 

declaraties na is het volledige projectbudget 2020 uitgegeven. In het boekjaar 2020 is € 1082,10 

gedeclareerd, daarnaast is in het eerste kwartaal van 2021 een bedrag van € 3642,04 gedeclareerd. 

Van het budget van €5000 is op moment van schrijven nog € 275,86 over.  

NL-Doet 

In het voorjaar van 2020 zijn met hulp van NL-Doet een groot deel van de nestkasten op de 

vanglocatie van VRS de Haar vervangen door nieuwe kasten en zijn de palen van de mistnetten 

geverfd. Helaas is de activiteit door de Covid-19 beperkingen niet uitgevoerd met extra vrijwilligers.  

Vergoeding (kleur)ringen en vangmiddelen 

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 voorgaande jaren kleurringen aangeschaft voor de diverse RAS projecten 

(RAS Weidevogels, RAS Groenlingen en RAS Torenvalken 

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. 

In 2020 is voor € 5.585,53 uitgegeven aan ringen, vangmiddelen en materiaal. Een aanzienlijk deel 

van deze kosten is gefactureerd aan organisaties en ringers die gebruik maken van de door ons 

aangeschafte ringen voor gezamenlijke projecten, dit betreft een bedrag van € 2.000,74. Ook zit in 

deze uitgavenpost de aanschaf van de ringen voor het visdievenproject van € 456,00. 

 

  



Financieel overzicht Geolocator Project 
Hieronder een financieel overzicht van het Geolocator project dat VRS de Haar uitvoert in 

samenwerking met VRS het Gooi. Het project is in 2018 gestart en is in 2020 afgerond.  

Voor dit project hebben we in 2018 subsidie ontvangen van het IJsvogelfonds ter hoogte van € 940, 

dit bedrag is verrekend in met factuur dat we hebben betaald aan VRS het Gooi. De factuur betrof de 

bijdrage van VRS de Haar voor de Geolocators 2018 (15 stuks) en het aandeel van VRS de Haar in de 

subsidie van het IJsvogelfonds. Dit fonds heeft een subsidie verstrekt van € 2500 waarvan VRS de 

Haar een aandeel van 15/40 heeft ontvangen. 

In 2019 heeft VRS de Haar een Voucher “Beleef en Bewonder” ter waarde van € 1000 ontvangen van 

Stichting Natuur en Milieufederatie.   

In 2020 is een factuur van VRS het Gooi ontvangen voor de betaling van 15 geolocators van 2019. 

Ook is de subsidie van Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen, we wachten nog op de 

subsidiebijdrage van het Carel Nengermanfonds en). Het eindresultaat van dit project zal uitkomen 

op - € 868,49, dit zal worden betaald uit de eigen middelen van VRS het Haar.  

 

Financieel overzicht Visdievenproject 
Hieronder het financieel overzicht van het Visdievenproject. Dit project is uitgevoerd met financiële 

ondersteuning van de Utrechtse Vogelwacht en een Voucher Beleef en Bewonder 2019. Met deze 

bijdrage is door vrijwilligers van VRS de Haar een visdievenvlot gebouwd en te water gelaten. De 

materialen voor het vlot, ringen en vangmiddelen zijn uit dit budget betaald. Om de afrekening rond 

te krijgen is een bijdrage van € 42,60 uit de middelen van VRS de Haar gebruikt voor dit project. 

 

Financiële Administratie Geolocator Onderzoek 2018-2020 VRS de Haar

UITGAVEN

Datum Omschrijving Crediteur Betaald Gereserveerd TOTAAL

16-04-2018 Bijdrage VRS de Haar 2018 15/40 van factuur V30878 Migrate Technology GBP 5.358 en aftrek IJsvolgefonds Vogelwerkgroep het Gooi € 2.250,00 € 2.250,00

17-10-2019 Declaratie: Presentje voor ringers van BTO ivm terugvangen kl. Kar in Engeland Y.N. Radstake € 17,99 € 17,99

21-12-2019 Declaratie: Verzendkosten Geolocators T.J. van der Berg € 15,50 € 15,50

05-10-2020 Declaratie: Verzendkosten Geolocators T.J. van der Berg € 12,30 € 12,30

24-10-2020 Bijdrage VRS de Haar 2019 15/40 van factuur V31053 Migrate Technology Vogelwerkgroep het Gooi € 2.250,00 € 2.250,00

TOTAAL € 4.545,79 € 0,00 € 4.545,79

INKOMSTEN

Datum Omschrijving Debiteur Ontvangen Gereserveerd TOTAAL

16-04-2018 Subsidie Ijsvogelfonds uitbetaald via VW het Gooi Vogelwerkgroep het Gooi € 865,00 € 865,00

28-03-2019 Subsidie Stg. Natuur en Milieufederatie "Voucher" Stg. Natuur en Milieufed € 1.000,00 € 1.000,00

26-10-2020 Verrekening verzend- en representatiekosten met Vogelwerkgroep het Gooi Vogelwerkgroep het Gooi € 22,90 € 22,90

10-12-2020 Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Prins Bernhard Cultuurfonds € 1.200,00 € 1.200,00

SUBSIDIE toegezegd Carel Nengermanfonds Carel Nengermanfonds € 600,00 € 600,00

TOTAAL € 3.087,90 € 600,00 € 3.687,90

SALDO Eigenbijdrage/resultaat VRS de HAAR € 857,89

Afrekening Visdieven Project 2019 VRS de Haar

Uitgaven Bedrag
Vangmiddelen visdieven € 423,26

Aanschaf ringen voor wetenschappelijk onderzoek - 2019 € 131,20

Materialen voor bouw vlot, firma GBI van Arnhem - 2020 € 279,52

Materialen voor bouw vlot, firma van Arnhem - 2020 € 692,23

Materialen voor bouw vlot, firma van Arnhem - 2020 € 32,14

Aanschaf ringen voor wetenschappelijk onderzoek - 2020-2025 € 456,00

Totaal Uitgaven € 2.014,35

Inkomsten Bedrag
Voucher Beleef en Bewonder 2019 - Stg Milieu Federatie € 1.000,00

Bijdrage Utrechtse Vogelwacht - 2020 € 971,75

Eigen bijdrage VRS de Haar € 42,60

Totaal Inkomsten € 2.014,35
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