JAARREKENING 2016

Saldo toegenomen
Het banksaldo bedroeg eind 2015 bijna 33.000 Euro en is het afgelopen jaar nog enigszins
toegenomen, met ongeveer 4.500 Euro
Euro. De toename is vooral te danken aan een eenmalige
bijdrage die de ANV heeft ontvangen voor de voorbereiding van het vernieuwde agrarisch
natuurbeheer. In 2015 hadden we al een deel ontvangen, in 2016 het resterende bedrag.

Contributie verlaagd
We hebben een redelijk saldo nodig om voorinvesteringen te doen in nieuwe projecten. De
ervaring is namelijk dat subsidies en sponsorbijdragen dikwijls pas gedurende het project of na
afronding van het project worden ontvangen. Het saldo is echter zo aanzienlijk, dat het bestuur
heeft voorgesteld om de contributie aan te passen en die gelijk te schakelen aan die van de
andere ANV’s binnen Collectief Utrecht
Utrecht-oost. De ledenvergadering heeft hier in maart 2016 mee
ingestemd. De contributie voor leden die geen contract hebben voor agrarisch natuurbeheer is
met ingang van 2016 verlaagd van 35 naar 25 Euro. Voor leden die wel zo’n contract hebben
afgesloten, is de contributie gehandhaafd op 35 Euro. Daarvan draagt de ANV 10 Euro af aan het
Collectief Utrecht-oost. De bijdrage van donateurs, 10 Euro, is gelijk gebleven.

Financiering projecten
In 2016 hebben we ons ingespannen om de contacten met de stad Utrecht te versterken. We zijn
gestart met de wijk Voordorp. Dat vroeg een een
eenmalige
malige investering (deelname aan een
wijkmarkt) van ruim 900 Euro. In het overzicht is dit opgenomen onder het kopje ‘stad en land’.
In 2014 hebben we een start gemaakt met d
de pilot ‘Levendige boerensloot’, met subsidie van de
beide waterschappen in ons werkgebied.
rkgebied. In 2014 heeft de ANV van de waterschappen 6.728,00
Euro ontvangen. In 2015 heeft de ANV 2.724,51 Euro als voorschot uitgekeerd aan
deelnemende boeren. Dit betekent dat de ANV nog 3.985,49 Euro beschikbaar heeft om aan
boeren uit te keren. Dit bedrag
edrag moet geoormerkt blijven als onderdeel van het saldo van de ANV.
In 2016 zijn er geen bedragen ontvangen of uitgekeerd. De pilot duurt zes jaar.

Voor 2017 is het plan om de gebiedspromotiekaart die enkele jaren geleden is gemaakt, te
actualiseren en verbeteren. Dat vraagt een flinke investering, waarbij de ANV hoopt samen te
werken met de gemeente De Bilt en andere organisaties.

