
 

 

 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG 2013 
 
Bestuur WLO 
 
Annet Kempenaar nam in 2013 afscheid als bestuurslid van de WLO. In 2014 neemt Wouter 
Wubben afscheid en verwelkomen we Jeroen Kruit als nieuw bestuurslid. Inkie Goijer is per 2014 
geen secretaris meer. Deze functie is vacant. De functie van penningmeester komt in 2015 vrij. 
 
Samenstelling WLO-bestuur in 2013: 
Voorzitter: Matthijs Schouten 
Vice-voorzitter: Georgette Leltz (Dunea) 
Secretaris-penningmeester: Inkie Goijer (Tauw) 
 
Algemeen bestuur: 
Jos Dekker (Universiteit Utrecht) 
Marcel van Ool (staatsbosbeheer) 
Sander van Opstal (LNV) 
Paul Roncken (WUR) 
Wouter Wubben (Gemeente Westland) 
 
In 2013 heeft het bestuur van de WLO de volgende activiteiten georganiseerd: 
- Jongerennatuurtop, in samenwerking met Reizend LANDSCHAP (uiteindelijk afgelast, zie 
hieronder) 
- Exclusieve preview van de documentaire ‘SamenLeven, Dialoog met de natuur’ tijdens de 
ALV op 16 december 2013 
 
Jongerennatuurtop 
Inkie Goijer  
  
Het bestuur van de WLO en Reizend LANDSCHAP zijn bezig geweest met het organiseren van de 
Jongerennatuurtop. Dit evenement is uiteindelijk afgelast. Het idee van de Jongerennatuurtop was 
een tegenhanger van de Natuurtop van 22 juni 2013, waarin jongeren hun stem konden laten horen 
in het nationale debat over natuur en natuurbeleid. Met diverse workshops en een plenaire discussie 
zouden de ideeën, beelden, eisen, zorgen en wensen, die onder jongeren leven worden verzameld en 
geprioriteerd. Op de Jongerennatuurtop zouden de jongeren laten horen waarom natuur belangrijk is 
en hoe wij met natuur om moeten gaan, nu en in de toekomst. Staatsbosbeheer had kasteel 
Groeneveld in Baarn beschikbaar gesteld voor de Jongerennatuurtop en diverse jongeren vanuit de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de Nationale Jeugdraad hebben meegedacht over het 
doel en de invulling. Uiteindelijk hebben we de boel afgelast omdat er te weinig aanmeldingen en 
organisatiekracht was om het op zeer korte termijn tot een succes te maken. Dit betekent niet dat we 
geen successen hebben geboekt. Onze inzet heeft ertoe geleid dat er wel een jongerengeluid te 
horen was op de Natuurtop op 22 juni. 
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Reizend Landschap 
Inkie Goijer  
 
De werkgroep Reizend LANDSCHAP bestond in 2013 uit Marcel van Ool, Georgette Leltz, Paul 
Roncken, Janneke van Montfort en Inkie Goijer. 
In 2013 is Reizend LANDSCHAP op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in Drenthe. In twee 
salonavonden is gesproken over het pilot project ’Hart van Drenthe’ (zie bijlage).  
 
Werkgroep Ecohydrologie 
De werkgroep Ecohydrologie is slapende. 
 
Werkgroep Europa 
Jos Dekker & Sander van Opstal  
 
De Werkgroep Europa streeft ernaar 2 maal per jaar een discussiebijeenkomst te houden over  
onderwerpen met een Europees perspectief. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan relevante  
vragen voor landschapsonderzoek. 
De werkgroep bestaat uit Sander van Opstal en Jos Dekker. 
In 2013 zijn geen bijeenkomsten georganiseerd.  
 
Werkgroep Stadsecologie 
Diny Tubbing  
 
Op 16 mei vond in Amersfoort het symposium over beheer plaats. Hier is onder meer gesproken 
over een visie ecologisch beheer, de koppeling tussen ontwikkelingsbeheer en 
instandhoudingsbeheer, poelen in stedelijk gebied, exotenbeheer, vrijwilligers als beheerders en het 
toepassen van planmatig en duurzaam groenbeheer.  

De gemeente Amersfoort  organiseerde op 15 november 2013 het jaarlijkse symposium 
‘Vleermuizen in de stad’. Het symposium stond in het teken van de recente ontwikkelingen rond 
vleermuizen in stedelijk gebied. Er is ingegaan op mogelijkheden voor het beschermen van 
vleermuizen bij na-isolatie, soortmanagementplannen en de nieuwe vleermuiskastendatabase. Bij 
deze bijeenkomst waren nadrukkelijk bouwpartijen uitgenodigd.  Aansluitend is in een aantal 
workshops actuele onderwerpen belicht.   

Werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies 
De werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies in slapende. 
 
Tijdschrift Landschap 
Jos Dekker - hoofdredacteur LANDSCHAP  
 
LANDSCHAP verscheen in 2013 4 keer, waarvan drie keer als regulier nummer en een keer als  
gesponsord themanummer. Het themanummer was extra dik en ging over klimaatbuffers, 
gefinancierd door de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer. Het streven is twee betaalde themanummers per jaar, dat is in 2013 niet gelukt. 
 
In totaal zijn er 13 wetenschappelijke artikelen, 10 forum artikelen, 4 interviews (Op pad), 3 
boekbesprekingen en 4 columns gepubliceerd. Verder is 3 keer Verenigingsnieuws geplaatst. 
In 2013 hebben 75 auteurs  in LANDSCHAP gepubliceerd. 
 
De redactie is in 2013 deels vernieuwd. Mariëlle van der Zouwen (KWR) is gestopt en opgevolgd 
door Edu Dorland (KWR). Hoofdredacteur is Jos Dekker. De andere redactieleden zijn:  Raoul 



 

 

Beunen (WUR/Alterra), Geert de Blust (INBO), Jerry van Dijk (UU, Copernicusinstituut), Harm 
Duel (Deltares), Barend Hazeleger (eindredacteur, Agrapen), Esther Lucassen (Onderzoekscentrum 
B-Ware en Radboud universiteit Nijmegen), Joke Luttik (WUR/Alterra), Diederik van der Molen 
(Rijkswaterstaat), Harm van Veen (PBL) en Jan Vermaat (VUA).  
 
 
 
 
 



Financieel verslag 2013

De WLO sluit 2013, net als 2011 en 2012, af met een verlies. Dit jaar ligt het verlies hoger dan de 
voorgaande jaren. Het verlies bedraagt EUR 8.371.

Onze inkomsten dalen, vooral door het afnemend aantal leden en abonnees. De kosten dalen amper mee. 
Onze grootste kostenposten zijn het tijdschrift en de kosten voor huisvesting en personeel.
We betalen een vast bedrag per jaar aan het KNAG voor huisvesting en personeel. Vanaf 2010 betalen we 
EUR 17.660 per jaar aan het KNAG, daarvoor betaalden we EUR 26.400 per jaar. Vandaar dan in 2013 
nieuwe onderhandelingen zijn gestart met het KNAG over de werkzaamheden door het KNAG en de kosten 
die wij daarvoor betalen. Daaruit is het nieuwe bedrag van EUR 10.180 voor 2014 gekomen.
De kosten van het tijdschrift dalen wel iets mee met de lagere oplage, maar niet helemaal. De kosten voor 
vormgeving zijn onafhankelijk van de oplage en de kosten voor het verzenden van het tijdschrift stijgen juist. 
Tijdens de ALV van 16 december 2013 heeft het bestuur voorgesteld de prijs van een abonnement op 
Landschap te verhogen met EUR 5 per jaar. Dit voorstel is aangenomen door de ledenvergadering.

In 2013 is 1 extra dit themanummer van Landschap uitgebracht. De kosten voor Landschap in 2013 waren 
door dit extra dikke nummer hoger dan in 2012. Het themanummers was gesponsord.

In 2013 zijn er geen activiteiten geweest waarvan de financiën via de rekening van de WLO liepen. Er zijn 
dan ook geen kosten en uitgaven voor studiedagen en excursies.

Ook in 2013 hebben we leden moeten schrappen als lid en hebben we de openstaande posten van deze 
leden afgeboekt als oninbaar (EUR 1.080). Het gaat hier om de leden, die na meerdere keren gemaand te 
zijn, de contributie voor meerdere jaren niet hebben betaald.

Eind 2013 dreigden wij onze rekeningen niet meer te kunnen betalen. Gelukkig heeft de redactie van 
Landschap erg goed zijn best gedaan op het binnenhalen van sponsoren voor themanummers in 2014. Een 
deel van deze sponsoren is bereid gevonden om in 2013 een voorschot te betalen voor deze 
themanummers. In totaal is in 2013 al EUR 6.000 aan sponsorgelden vooruitbetaald voor de themanummers 
van 2014.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Financieel verslag 2014 - concept

De WLO gaat 2014, naar verwachting en zoals begroot met winst afsluiten. De prognose is dat de winst op 
ongeveer 11.000 euro zal uitkomen. Dit is hoger dan verwacht door inkomsten uit losse verkoop van 
Landschap en meer inkomsten uit abonnementen en lidmaatschappen dan begroot.

De laatste jaren hebben actief beleid gevoerd tegen wanbetalers, door wanbetalers te herinneren aan hun 
openstaande rekeningen en te schrappen als lid of abonnee wanneer betaling na twee herinneringen uitblijft. 
Door dit beleid hoeven we steeds minder leden en abonnees te schrappen en de openstaande rekeningen af 
te boeken als oninbaar. In 2014 hoeven we maar 150 euro af te boeken als oninbaar.

Door de verhoging van de abonnnementsprijs van Landschap hebben we dit jaar, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, geen lagere inkomsten vanuit leden en abonnees, maar juist iets hogere.
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In 2014 zijn twee themanummers van Landschap uitgebracht, waarvan 1 extra dik themanummer. Beide 
nummers zijn gesponsord. De inkomsten uit deze sponsoring bedragen 19.500 euro. Naast deze sponsoring 
hebben we ook nog voor 1.000 euro aan losse nummers verkocht.

In 2014 zijn er geen activiteiten geweest waarvan de financiën via de rekening van de WLO liepen. Er zijn 
dan ook geen kosten en uitgaven voor studiedagen en excursies.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Bijlagen:
Winst- en verliesrekening
Uitgebreide winst- en verliesrekening
Balans



Winst- en verliesrekening
Prognose 2014 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012

Inkomsten
Contributies en abonnementen € 34.500 € 34.335 € 37.482
Afboeking oninbare vorderingen -€ 150 -€ 1.080 -€ 1.835
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop € 20.500 € 10.172 € 7.621
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten € 96 € 653
Totaal inkomsten € 54.850 € 43.523 € 43.921

Uitgaven
Landschap € 32.600 € 33.257 € 30.612
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel € 10.180 € 17.660 € 17.660
Verenigingskosten € 1.000 € 977 € 1.116
Totaal uitgaven € 43.780 € 51.894 € 49.388

Resultaat € 11.070 -€ 8.371 -€ 5.467



Uitgebreide winst- en verliesrekening
Werkelijk 2013 Werkelijk 2012

Inkomsten

Contributies en abonnementen € 34.335 € 37.482
Contributies en abonnementen € 34.335 € 37.482

Afboeking oninbare vorderingen -€ 1.080 -€ 1.835
Afboeking oninbare vorderingen -€ 1.080 -€ 1.835

Mutatie voorzieningen € 0 € 0
Vervallen voorzieningen

Landschap: themanummers en losse verkoop € 10.172 € 7.621
Subsidie/ondersteunende themanummers € 10.000 € 7.586
Losse verkoop € 172 € 35

Studiedagen en excursies € 0 € 0
Studiemiddag

Overige inkomsten € 96 € 653
Losse verkoop
Rente € 96 € 313
Diversen € 340
Royalties

Totaal inkomsten € 43.523 € 43.921

Uitgaven

Landschap € 33.257 € 30.612
Opmaak, ontwerp en druk € 17.320 € 15.501
Eindredactie € 13.345 € 11.877
Verzending € 1.819 € 2.314
Vergaderkosten
Overige kosten € 773 € 920

Studiedagen en excursies € 0 € 0
Studiedagen en excursies

Huisvesting en personeel € 17.660 € 17.660
Huisvesting en personeel € 17.660 € 17.660

Verenigingskosten € 977 € 1.116
Website € 230 € 230
Kantoorkosten € 32 € 85
Vergaderkosten / publiciteit € 477 € 506
Contributies € 24
Bankkosten € 243 € 271
Diversen -€ 5

Totaal uitgaven € 51.894 € 49.388

Resultaat -€ 8.371 -€ 5.467



Balans 2013
31-dec-2013 31-dec-2013

Activa Passiva

Vorderingen €1.509 Eigen vermogen -€7.014
Debiteuren €1.413 Eigen vermogen 2012 €1.357
Overige vorderingen €96 Winst 2013 -€8.371

Liquide middelen €7.493 Kortlopende schulden €16.016
Bankrekening €6.563 Crediteuren €9.982
Bankrekening België €430 Te betalen kosten €34
Kapitaalrekening €500 Vooruitontvangen bedragen €6.000

Totaal activa €9.002 Totaal passiva €9.002

Balans 2012
31-dec-2012 31-dec-2012

Activa Passiva

Vorderingen €2.393 Eigen vermogen €1.357
Debiteuren €1.880 Eigen vermogen 2011 €6.824
Overige vorderingen €513 Winst 2012 -€5.467

Liquide middelen €9.368 Kortlopende schulden €10.404
Bankrekening €4.926 Crediteuren €10.373
Bankrekening België €442 Bank- en rentekosten €31
Kapitaalrekening €4.000

Totaal activa €11.761 Totaal passiva €11.761

Balans 2011
31-dec-2011 31-dec-2011

Activa Passiva

Vorderingen €3.032 Eigen vermogen €6.824
Debiteuren €2.810 Eigen vermogen 2010 €12.088
Overige vorderingen €222 Winst 2011 -€5.264

Liquide middelen €13.468 Kortlopende schulden €9.676
Bankrekening €92 Crediteuren €9.641
Bankrekening België €476 Bank- en rentekosten €35
Kapitaalrekening €12.900

Totaal activa €16.500 Totaal passiva €16.500



Begroting 2014 - vastgesteld tijdens de ALV van 16 december 2013

In de begroting van 2014 houden we weer rekening met een dalend aantal abonnees en leden.
Omdat de twee themanummers voor 2014 al grotendeels rond zijn, kunnen we de kosten en inkomsten van 
het tijdschrift goed inschatten. De kosten voor de twee themanummers worden vrijwel volledig gedragen 
door de sponsoren.
De belangrijkste besparing in kosten voor 2014 zit in onze kosten voor huisvesting en personeel. We betalen 
in 2014 EUR 10.180 aan het KNAG. Door het teruglopend aantal leden en abonnees is het KNAG minder tijd 
kwijt aan onze ledenadministratie, secretariaat en boekhouding. Ook besparen we door overname van taken 
voor het tijdschrift door de redactie.
Ook de prijsstijging van een abonnement op Landschap met EUR 5 per jaar, zoals vastgesteld tijdens de 
ALV van 16 december 2013 draagt bij aan een gezondere financiële situatie van de WLO dan in de 
voorgaande jaren.

Inkie Goijer - Penningmeester 2013-2014

Begroting 2015

In 2015 streven we, net als in 2014, naar winst om een buffer voor de komende jaren op te bouwen.
De kosten voor huisvesting en personeel blijven gelijk aan 2014. Wij streven weer naar het uitbrengen van 
twee gesponsorde themanummers van landschap. Tevens houden we ook dit jaar weer rekening met een 
dalend aantal leden en abonnees.

Moniek Nooren - Penningmeester 2015

Bijlage:
Begroting



Begroting

Begroting 2015 Begroting 2014 Begroting 2013 Prognose 2014 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012
Inkomsten
Contributies en abonnementen €33.000 €34.000 €34.000 €34.500 €34.335 €37.482
Afboeking oninbare vorderingen -€150 -€1.080 -€1.835
Landschap: themanummers en losse verkoop €17.000 €19.500 €10.000 €20.500 €10.172 €7.621
Studiedagen en excursies €1.000 €1.000 €1.000
Overige inkomsten €96 €653
Totaal inkomsten €51.000 €54.500 €45.000 €54.850 €43.523 €43.921

Uitgaven
Landschap €31.000 €32.500 €32.000 €32.600 €33.257 €30.612
Studiedagen en excursies €1.000 €1.000 €1.000
Huisvesting en personeel €10.180 €10.180 €17.660 €10.180 €17.660 €17.660
Verenigingskosten €1.000 €1.000 €1.000 €1.000 €977 €1.116
Totaal uitgaven €43.180 €44.680 €51.660 €43.780 €51.894 €49.388

Resultaat €7.820 €9.820 -€6.660 €11.070 -€8.371 -€5.467


