Financieel jaarverslag 2021
Statutaire doelstelling
De missie en doelstelling van de Stichting STORK is de belangenbehartiging van de ooievaar in het
algemeen en het in stand houden van de zelfstandigheid van de ooievaarspopulatie, waarbij bevordering
van onderzoek en bescherming van de ooievaar een belangrijk item is.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
• Het monitoren van de ooievaarspopulatie door het ringen en tellen van ooievaars.
• Bijdragen te leveren aan het veiligstellen, bescherming, biotoopherstel, ontwikkeling van hun
leefgebieden, zowel in als buiten Nederland.
• Het in stand houden van of uitbreiding van hun nestgelegenheid.
• Voorlichting te geven over ooievaars in de ruimste zin van het woord.
• Het hebben van een website.
Algemeen
De financiële administratie wordt gevoerd in het professionele boekhoudpakket Snelstart.
Een nadere toelichting op met name de inkomsten en uitgaven wordt gegeven in de toelichting op de
balans en de verlies- en winstrekening. Voorts treft u de begroting voor 2022 aan.
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penningmeester STORK
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Resultatenrekening
In de resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en in de rechterkolom de uitgaven en
het totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn. Een winst komt daarom in de kolom ‘verlies’ te staan
en andersom. Waar we het jaar starten met een sluitende begroting willen we ook dat aan het eind van
het jaar de kosten en uitgaven in balans zijn, alhoewel dat niet altijd lukt.
Door middel van een kleurarcering in de begroting wordt aangegeven of de ontwikkeling positief (blauw)
of negatief (rood) is.

Toelichting inkomsten
Rente: de rentevergoeding is zeer gering en in sommige gevallen zelfs negatief, maar vooralsnog geldt
dat niet voor onze stichting.
Bijdrage vogelringen: voorheen werden ringen door de stichting ingekocht en geleverd aan instanties en
particulieren (die een ringvergunning hebben), waarna aan die partijen werd gevraagd om, op vrijwillige
basis, een financiële bijdrage te leveren. De bijdragen in 2021 zijn achtergebleven op de begroting, maar
dat heeft te maken met het feit dat in het afgelopen jaar er minder ooievaars zijn geringd (hetgeen ook
blijkt uit de gemaakte kosten van de ringen).
Giften / donaties: de werkelijk ontvangen giften zijn hoger dan begroot. Het aantal personen dat een gift
doet is weliswaar afgenomen, maar het gemiddelde donatiebedrag neemt echter wel toe.
Ontvangen weblogvergoeding VBN: als blijk van waardering voor het schrijven van de weblogs en
beantwoorden van forumvragen is er een vergoeding ad € 750,- ontvangen van Vogelbescherming
Nederland. Dit bedrag is niet geoormerkt, maar zal wel ten goede komen aan de inhoudelijke doelen van
onze stichting. Er is weliswaar een afwijking van de begroting, maar dat komt doordat wij als bestuur een
deel van de vergoeding (€ 150,-) hebben geschonken aan één persoon (geen bestuurslid) die heel actief
is geweest.
Reclame website: Sinds 2016 is er een onderneming die reclame maakt op onze website en daarvoor een
bijdrage betaalt, die voor één jaar geldt. Voordat er advertenties worden geplaatst toetsen wij of een
onderneming naar onze mening binnen de doelstelling van de stichting valt/past en dit bedrijf voldoet
daar aan.
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Toelichting uitgaven
Algemene kosten: dit betreffen diverse kosten, zoals bankkosten, website etc. Zie de tabel voor een
nadere specificatie. Per saldo zijn de kosten lager dan begroot.
Gebruik vogelringen: dit betreft het verschil tussen de begin- en eindvoorraad van de ringen. Het gebruik
wordt berekend op basis van de oorspronkelijke aanschafprijs.

Reiskosten: De reiskosten worden sinds 2019 gesplitst in reiskosten die betrekking hebben op het ringen
en de overige reiskosten bestuursleden. Voorheen werden de reiskosten ringen opgenomen onder
andere noemers (bijvoorbeeld algemene kosten).
De overige reiskosten zijn sterk afgenomen doordat twee vergaderingen niet zijn doorgegaan (d.w.z. niet
in fysieke vorm, maar wel digitaal) en twee bestuursleden, die ver weg wonen, daardoor geen autokosten
hebben gemaakt.
Conclusie resultaat.
De stichting STORK heeft geen winstoogmerk, maar het is wel belangrijk kostenneutraal te blijven en een
lichte winst is van belang om reserve te kweken voor toekomstige uitgaven.
Het resultaat over 2021 aanzienlijk hoger dan verwacht doordat een aantal begrote uitgaven fors lager
zijn geweest.
De bijdragen en kosten vogelringen wijken enorm af van de begroting, maar dat is plausibel verklaard en
feitelijk is de begroting niet negatief overschreden.
Het positieve resultaat is prettig, maar de stichting blijft sterk afhankelijk van de donaties en reclame
website.
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Balans
Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant van de balans
staan het eigen vermogen, reserveringen, werkkapitalen en vooruit ontvangen bedragen. Ook bij een
balans moeten beide kolommen gelijk zijn en, omdat de bezittingen van de vereniging hoger zijn dan de
schulden, wordt het verschil (eigen vermogen) aan de rechterkant geplaatst.

Toelichting. De balans van de STORK bestaat uit alleen bezittingen, te weten banktegoeden en een
voorraad ringen. Schulden in de zin van crediteuren zijn er niet.
Bank: er worden een rekening-courant en een spaarrekening aangehouden.
Voorraad vogelringen: gewaardeerd op basis van eindvoorraad tegen inkoopkosten. Onderstaand wordt
het verbruik in tabelvorm weergegeven en inzichtelijk gemaakt.

Nog te betalen: betreft bankkosten december boekjaar.
Reservering Het Doove Gat :(oorspronkelijk 5.000 euro).
Doel: betreft de reservering betreffende onderhoudskosten.
In 2012 heeft de Stichting Het Doove Gat, die dezelfde doelstelling heeft als de stichting STORK, besloten
haar activiteiten te beëindigen. De liquide middelen zijn geschonken aan STORK, onder de voorwaarde
dat 5.000 euro gereserveerd blijft voor een periode van 10 jaar voor onderhoudskosten nesten etc. van
Het Doove Gat. Medio 2022 is deze regeling beëindigd en kan STORK hier vrijelijk over beschikken.
Normaliter worden de ringkosten van Bep Kalmeijer (voormalig bestuurslid van Het Doove Gat) in
mindering gebracht, maar hij heeft over 2021 niets gedeclareerd.
Eigen vermogen : het resultaat over het boekjaar is verwerkt op het eigen vermogen.
Conclusie
De Stichting STORK is volledig afhankelijk van subsidies, donaties en vrijwillige bijdragen in het kader van
het ringen van ooievaars. De vermogenspositie van STORK is voldoende om financiële tegenvallers op te
vangen en aan de financiële verplichtingen te voldoen.
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BEGROTING 2022

De begroting is opgesteld op basis van de gerealiseerde resultaten van het voorgaande jaar, waarbij er
geen speciale plannen zijn van het bestuur. De begroting is in het kader van het voorzichtigheidsprincipe
terughoudend opgesteld.
Er wordt voor komend jaar een positief resultaat verwacht. Zoals eerder aangegeven is de stichting sterk
afhankelijk van donaties etc. en het zou misschien wenselijk zijn om daartoe acties op te starten, maar in
de huidige tijd van de Coronaepidemie is dat niet handig en is de kans op succes gering.

Pagina 5

