Financieel jaarverslag Bomenstichting over 2019
Uitgaven
De uitgaven in 2019 waren in totaal € 192.000.1 De belangrijkste kostenposten waren:
• De activiteiten van de Bomenstichting kostten in 2019 € 85.000. Het gaat hierbij onder meer om
communicatie met de achterban via het tijdschrift Bomennieuws (€ 8.000), de excursie en
bijeenkomsten voor de contactpersonen en boominspecteurs.
• Er is € 8.000 uitgegeven aan het actualiseren van het Landelijk Register van Monumentale
Bomen. Via het Bomenfonds zijn tal van monumentale bomen goed onderhouden en is voor
€ 18.000 aan subsidie verstrekt. Dit laatste heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds financieel
mogelijk gemaakt.
• Het uitbrengen van de film Stad als een bos kostte € 26.500 en is bijna geheel gesubsidieerd door
diverse partijen.
• Voor het voeren van juridische procedures is € 15.000 uitgegeven, waar grotendeels subsidies
tegenover stonden.
• De bureausecretaris ontvangt een marktconforme vergoeding, waarvan de kosten € 46.000
bedroegen.
• De administratie, accountantscontrole en bankkosten (€ 13.000). Omdat de Bomenstichting een
goed doel is met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is het gewenst transparant
te zijn over de inkomsten en uitgaven. Mede om die reden heeft de Bomenstichting een
professionele administrateur aangetrokken. Ook zijn kosten gemaakt voor de samenstelling van
de jaarrekening 2019 door de accountant.
• Verder waren er nog uitgaven voor marketing en communicatie (€ 7.000), verzekeringskosten
(€ 2.000), huisvestingkosten (€ 3.000) en niet verrekenbare BTW (€ 14.000).
Inkomsten
De inkomsten bedroegen € 199.000 en de belangrijkste bronnen waren:
• Donateurs: € 60.000
• Beheerderabonnees: € 11.000
• Advertenties website: € 11.000
• Giften en legaten: € 31.000
• Bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Bomenfonds): € 18.000
• Verkoop winkel: € 17.000
• Bijdragen film: € 24.000
• Stichting Leven met Bomen: € 25.000
Financieel resultaat
Met de inkomsten van € 199.000 en uitgaven van € 192.000 is een positief resultaat geboekt van
€ 7.000. De reserve van de Bomenstichting bedraagt € 46.000 (31 december 2019).
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