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Stukken tbv ALV 24 Mei 2019 
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8. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 
 

1. Kort verslag ALV WLO dd 18 mei 2018 CONCEPT 

Aanwezig: Nel Sangers (vz.), Jos Dekker, Moniek Nooren, Rob Jongman, Jos Verheul, Henk Rampen, Lian Kasper, Hans 
van Biezen, Johan Meeus, Lidy van de Lugt, Henk Jansen, Sander van Opstal (verslag). Bericht van verhindering: Paul 
Roncken, Geert de Blust, Theo vd Sluis, Tjebbe de Boer, Pieter Germeraad. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Verslag ALV 19 mei 2017: tekst: OK, nav: pag 3, Werkgroep Internationaal: deze is niet actief, komt in punt 7 van de 
agenda terug. 

3. Jaarverslag 2017: Goedgekeurd. 

Nav jaarverslag: Op de website van de WLO zal een aanmeldingsformulier voor de Nieuwsbrief geplaatst worden. De 
WLO is ingevolge een besluit van de ALV van meerdere jaren geleden wegens financiële redenen niet aangesloten bij 
IALE. 

4. Financieel Jaarverslag over 2017 en Begroting 2018: De kascommissie heeft de financiële jaarstukken over 2017 
goedgekeurd. Henk Jansen (Elodea/Friesland) meldt zich aan als lid voor de kascommissie voor de stukken over 2018. 

Inmiddels heeft de WLO, dankzij zuinig beleid en door de verenigingskosten laag te houden, een aardige financiële 
reserve opgebouwd, zodat we ons doel, voldoende buffer om eventueel twee themanummers van Landschap 
zelfstandig te kunnen financieren, gehaald hebben. Het bestuur blijft zoeken naar verdere bezuinigingsmogelijkheden. 

5. Begroting 2018. Jos Dekker geeft aan dat een correctie nodig is vwb het door de STOWA te sponsoren 
themanummer: de inkomsten zullen naar verwachting € 2000 lager zijn dan aangegeven. Het resultaat over 2018 blijft 
positief maar wordt dan € 2800,-. Afgesproken wordt dat we een terughoudend declaratiebeleid aanhouden: 
bestuursleden en redactieleden zullen slechts de niet te vermijden reiskosten declareren. 

Hiermee wordt de begroting 2018 onder dank aan de penningmeester Moniek Nooren en de boekhouder 
goedgekeurd. 

http://www.landschap.nl/
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6. Bestuurssamenstelling. Paul Roncken verlaat het AB en wordt bedankt voor zijn enthousiaste inbreng. Jos Verheul 
en Niek Hazendonk worden verwelkomd in het AB. 

7. Activiteiten 2018 

NOVI/NVTL. Nieuwe Omgevingsvisie. Jos Verheul geeft aan dat dit een zeer actueel onderwerp is en dat de NOVI veel 
kansen biedt aan de burger mits die burger ook in staat is zich te organiseren en inbreng te leveren. Jos Verheul geeft 
aan het initiatief voor een studiemiddag hierover te willen nemen. Steun hiervoor. Gewezen wordt op potentiele 
medeorganisatoren als de NVTL, het Netwerk van de Groene Bureaus (Bas van Leeuwen). Henk Jansen is bereid mee 
te denken. 

IALE. Rob Jongmans heeft uitgezocht wat de mogelijkheden en de kosten zijn: individueel lidmaatschap kost € 20 per 
jaar. Dan stijgen de lidmaatschapskosten van € 65 naar € 85 p. jr. Ook is het mogelijk om een collectief lidmaatschap af 
te spreken, dit kost € 500,- p. jr. IALE biedt specifieke meerwaarde oa voor netwerken van aankomende onderzoekers. 
Afspraak: Rob Jongmans en Sander van Opstal brengen voor- en nadelen in beeld en maken een voorstel voor het AB. 

Academie voor Landschap. De Academie moet een reeks van lezingen met evt. excursies worden. Jos Verheul en Lian 
Kasper trekken dit. Jos Dekker suggereert om bescheiden te beginnen, bv met 3 colleges. Suggestie: zie ook Peter de 
Ruyter: “Places of Hope”. De voorstellen worden met instemming begroet. Afspraak: Lian en Jos Verheul werken dit 
verder uit. Gevraagd wordt om een praktische aanpak te maken, inclusief kostenplaatje. 

Werkgroepen. Deze zijn niet actief. Er zijn geen nieuwe initiatieven. 

8. Tijdschrift Landschap. Het Tijdschrift Landschap heeft in 2017 succesvol geopereerd en heeft twee reguliere en 
twee gesponsorde nummers uitgebracht. De ALV is hier tevreden over. De redactie heeft iom het bestuur van de WLO 
een redactiestatuut voorbereid. Dit om taken en verantwoordelijkheden helder af te bakenen. Het redactiestatuut 
heeft een horizon van zeg 10-15 jaar. Daarnaast is gesproken over de koers van het tijdschrift. Discussie elementen 
waren: doelgroep, al dan geen wetenschappelijke (peer-reviewed) status vh blad, (intensief) gebruik van 
wetenschappelijke termen, tot het idee van een meer populair en glossy “coffee-table” tijdschrift dat aanzet tot en 
uitnodigt tot debat. 

Er wordt gevraagd of de lezers gereageerd hebben op deze ideeën. Nee, er zijn geen reacties of suggesties ontvangen. 
Suggestie: wellicht is een lezersonderzoek behulpzaam bij deze koersdiscussie. De hoofdredacteur pakt dit op. 

De ALV neemt met instemming kennis van deze ontwikkelingen en steunt het redactiestatuut. 

9. Rondvraag. Er is behoefte aan inspirerende verhalen over landschap. Een goed voorbeeld is het VPRO-filmpje van 
Matthijs Schouten over de verschillende manieren hoe je een boom kunt waarnemen. Er wordt de suggestie gedaan 
om bij de ALV van 2019 een bezoek aan de Markerwadden te brengen. 

10. Sluiting. 
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2. Tijdschrift Landschap 

Het tijdschrift LANDSCHAP is een van de kernactiviteiten van de WLO. In 2018 werden twee reguliere nummers 
uitgebracht en twee themanummers. Het eerste themanummer, 2018-1, presenteerde werk van STOWA, het 
kenniscentrum voor regionaal waterbeheer. STOWA produceerde dit nummer mede en financierde het ook. In 2018-2 
werd verslag gedaan van OBN-onderzoek aan het laagveenlandschap. Het werd geproduceerd samen met en 
gefinancierd door OBN.  
Voor 2019 zijn twee nieuwe gesponsorde themanummers geworven. 2019-2 wordt een special issue over ecologische 
riviernetwerken in Nederland en Vlaanderen. Het wordt gefinancierd door het WNF, RWS en de provincie Gelderland. 
2019-4 wordt een themanummer over energietransitie en landschap, waarvoor subsidies zijn aangevraagd bij de 
ministeries van LNV en EZK. Voor 2020 is er nog geen zicht op een gesponsord themanummer. 
Met De Levende Natuur worden advertenties uitgewisseld over themanummers.  
De samenwerking met de eindredacteur Barend Hazeleger is in 2018 beëindigd. De eindredactie van de laatste 2 
nummers van LANDSCHAP in 2018 is ad interim verzorgd door Florien Kuiper van Communicatiebureau De Lynx. De 
redactie telt 3 nieuwe redacteuren: Kris van Koppen (WUR), Theo van der Sluis (WENR) en Jose van Diggelen (B-Ware). 
Er is een nieuw redactiestatuut in concept opgesteld. Dat is aanleiding geweest om ook de status van LANDSCHAP als 
wetenschappelijk tijdschrift te heroverwegen. De redactie ziet LANDSCHAP nu als een vaktijdschrift dat ook 
wetenschappelijke artikelen publiceert.  
De oplage schommelt al jaren rond de 530. Naast de leden-abonnementen zijn er ook abonnementen van 
bibliotheken en instituten. 
 
3. Nieuwsbrief Landschap  
In 2017 is LANDSCHAP begonnen met een digitale Nieuwsbrief LANDSCHAP, bedoeld voor de auteurs van LANDSCHAP. 

Dat zijn er sinds 2008 525. De meesten zijn geen lid van de WLO en dus ook niet geabonneerd. Om hen toch bij WLO 

en LANDSCHAP te blijven betrekken is deze Nieuwsbrief gestart. De Nieuwsbrief is in 2018 uitgebreid tot een 

Nieuwsbrief WLO en LANDSCHAP, en wordt verzorgd door Lian Kasper (WLO) en Jos Dekker (LANDSCHAP). Het aantal 

abonnees is ca 570. De Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar, aansluitend aan het verschijnen van een nieuw nummer 

van LANDSCHAP en bevat de inhoudsopgave en samenvattingen van de artikelen, en daarnaast aankondigingen en 

mededelingen van de WLO. De nummers 2018-3 en 4 waren gecombineerd. 
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4. Academie voor Landschap 

Vanuit het WLO-bestuur is afgelopen jaar een voorzet gedaan voor een eerste reeks lezingen onder de naam 
'Academie voor Landschap'. In deze jaarlijkse reeks wordt een actueel thema uitgediept in een zestal avonden en een 
actieve werksalon. De reeksen zijn bedoeld als verdieping en uitwisseling voor leden van de WLO, alsook voor 
eenieder die betrokken is bij het landschap. De eerste reeks zal gaan over het begrip 'landschapspijn'  en hoe we 
omgaan met veranderingen in het landschap, en zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020. 

De Academie kan, naast het blad Landschap, een hoofdpijler worden van de WLO waarmee de organisatie zich 
profileert als actieve organisatie.  Geconstateerd wordt dat mensen tegenwoordig minder snel lid worden, maar 
eerder afkomen op aantrekkelijke activiteiten. De Academie voor Landschap geeft zo een nieuwe impuls aan de WLO, 
in het kader van een doorgaande discussie over vernieuwing, verjonging en continuïteit van de organisatie. Daarnaast 
geeft de academie mogelijkheid om voortzetting te geven aan het Symposium 'het Betwiste Land' van najaar 2016, 
waarvan een restbudget beschikbaar is dat samen met de NVTL beheerd wordt. 

Vanuit het bestuur zijn Lian Kasper en Jos Verheul actief in het opzetten van de Academie voor Landschap. Zij zijn in 
gesprek met veelbelovende partners voor dit initiatief, zoals de NVTL, het Kadaster en Henriette Delissen (Urgenda) 
als actieve mede-organisator. 

5. Bestuur 

In 2018 hebben de volgende veranderingen in het bestuur plaatsgevonden: 
 
Afgetreden: Paul Roncken (vice-voorzitter) 
 
Toegetreden: Jos Verheul en Niek Hazendonk (algemeen lid) 
 
6. Ledentallen  
 

 

Uitleg van de gebruikte codes: 
 Van 
17.01.2018 

 Van 
20.01.2018 

 Van 
20.01.2019 

WLID02 : Lidmaatschap inclusief Landschap  287  265 280 

WLID01 : Lidmaatschap zonder tijdschrift 19  15 15 

WABO_P : Tijdschrift zonder lidmaatschap  38  36 37 

WABO_I : Instituutsabonnement  40  39 41 

WABO_C : Abonnement via agent  39  36 38 

WLID_R : Reductielidmaatschap  22  20 21 

WLID99 : Een aantal personen/instellingen 
en een erelid ontvangen Landschap gratis  20  1 16 

WLID_PR : Proeflidmaatschap  9  5 8 

WLIDJAAR : Een jaarlidmaatschap gratis  37  1 2 

   511  418 458 

  
  
7. Lidmaatschapsbijdragen 
 
In gesprek met de KNAG wordt het volgende voorgesteld: 
 
1.  Alle leden binnenkort benaderen via een brief (samen met de lidmaatschap factuur) over digitalisering van 
het ledenbestand.  Leden die geen email willen doorgeven (of die niet hebben doorgegeven) zullen een verhoogd 
tarief moeten betalen (€15 extra). 



5 

2.            ALV aankondiging vanaf 2020 wordt alleen verstuurd via de email en ook bekend gemaakt in de nieuwsbrief 
en in Landschap (net zoals dit jaar is gebeurd in het 1ste nummer van 2019).  We spreken af om GEEN papieren 
brieven meer te versturen. 
3.  We hebben gesproken over de optie om standaard correspondentie mee te sturen met het tijdschrift 
Landschap. Dit bespaart tijd en geld.  
4.            Er is gesproken over alle soorten lidmaatschappen: De lidmaatschapsvormen worden versimpeld, en de 
lidmaatschapsbijdrage verhoogd per 1 januari 2020. Hieronder de codes en opmerkingen in het rood 
  
WLID02 : Lidmaatschap inclusief Landschap | Nu: €60, wordt €65 
WLID01 : Lidmaatschap zonder tijdschrift | Zal vervallen: Bestaande leden krijgen brief met aanbod om aan te sluiten 
bij WLID02 lidmaatschap met tijdschrift 
WABO_P : Tijdschrift zonder lidmaatschap | Nu: €50. Zal vervallen: Bestaande leden krijgen brief met aanbod om aan 
te sluiten bij WLID02 lidmaatschap met tijdschrift 
WABO_I : Instituutsabonnement  | Nu: €115, wordt €125 
WABO_C : Abonnement via agent, bijvoorbeeld bibliotheken in het buitenland | Nu: €115, wordt €125 
WLID_R : Reductielidmaatschap | Wordt alleen voor studenten  Nu: €40 Lidmaatschap studenten en 
uitkeringsgerechtigden, incl. abonnement. Wordt €40 
WLID99 : Een aantal personen/instellingen en een erelid ontvangen Landschap gratis |Is reeds vervallen 
WLID_PR : Proeflidmaatschap | ½ jaar voor €30. Zal vervallen. 
WLIDJAAR : Een jaarlidmaatschap gratis | Is reeds vervallen 

 
 
8. Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019 

Resultaat 2018 en vergelijking met de begroting: De WLO sluit in 2018 met een positief saldo van 3.571 euro af. Dit 

betekent dat we eind 2018 een algemene reserve hebben opgebouwd van in het totaal 15.458 euro. Daar komt dan 

nog 3.200 euro bij: het bedrag dat is gereserveerd voor het vervolg van het symposium Het betwiste land. De 

toename van de reserve is vooral tot stand gekomen (opnieuw) door het realiseren van twee gesponsorde 

themanummers van het tijdschrift Landschap en verder ook door een beperking van de kosten voor de eindredactie.  

Zowel inkomsten als kosten voor Landschap zijn in 2018 iets hoger uitgevallen dan in de begroting voor dat jaar en 

daardoor kon een klein surplus 180 euro (1500-1320) aan het tegoed van de WLO worden toegevoegd. Heel bijzonder 

dat de hoofdredacteur erin is geslaagd de begroting zo scherp te berekenen. Met name voor themanummers is een 

begroting moeilijk, onder andere omdat een deel van de gefactureerde kosten afhankelijk is van de uiteindelijke 

uitvoering: het aantal geplaatste foto's en figuren, de dikte van het tijdschrift en de portokosten.  

 

De begroting voor 2018 ging uit van een gelijkblijvend ledenbestand, na een enige tijd uitgestelde opschoning in 2017. 

Er moest echter opnieuw een aantal leden die al twee of meer jaren niet betaald hebben, worden afgeschreven. Die 

afschrijvingen van leden komt tot uiting in het winst- en verliesoverzicht als 720 euro aan ‘Oninbare vorderingen’. 

Voor meer details over het ledenbestand verwijs ik naar de secretaris.  

 

De verenigingskosten (1.956 euro) zijn hoog in vergelijking met 2017 (607 euro). Eerder zijn hier kosten voor de 

website aan toegevoegd (voorheen door KNAG verzorgd), en nieuw zijn dit jaar vaste kosten voor de opslag (nu bij 

Shurgard) van het WLO-archief in verband met de verhuizing van de KNAG (49 per maand). Echter, deze kosten 

worden gecompenseerd door een verlaging van kosten voor “huisvesting& personeel” bij de KNAG. Die verlaging 

(naar 9.100 p.j.) zou ingaan medio 2017, maar is per ongeluk niet in de boekhouding verwerkt wat niet eerder was 

opgevallen. Het teveel betaalde (540 voor 2017 en 1.080 voor 2018) is intussen (mei 2019) teruggestort. Verder 

besloot het bestuur (eenmalige) extra kosten te maken voor verruiming van de website en bovendien wat meer uit te 

geven voor de ALV met excursie (370). Het gemiddelde van de verenigingskosten over 2015-2017 was 1.404 euro; zo 

bekeken zijn de kosten in 2018 niet extreem hoog.   

                                                                           
Begroting 2019 en vooruitblik 

In 2015 is vastgelegd dat we streven naar winst om een buffer voor de komende jaren op te bouwen. Met een buffer 
van 15.000 euro zouden we een jaar lang extern gefinancierde themanummers kunnen missen terwijl we dan toch 
niet eindigen met een negatief saldo. 
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We mogen onszelf nu feliciteren: we komen immers bij de jaarwisseling van ‘18 naar ‘19 uit op een bedrag van 15.458 
euro. Het bedrag dat is gereserveerd voor het vervolg van het symposium Het betwiste land – een surplus van 3.200 
euro – komt daar nog bij, maar dat kunnen wij niet zomaar bij de algemene WLO-reserve optellen, want dit bedrag is 
van de WLO en NVTL gezamenlijk.  
Nu de gewenste buffer is gerealiseerd, is het zaak die door de jaren heen op peil te houden. In hoeverre dit lukt, blijft 
echter afhankelijk van het aantal leden en abonnees op Landschap. De begroting voor het ledenbestand houdt alvast 
rekening met een verdere daling. 
Een reservebuffer biedt ruimte voor tegenvallers en onvoorziene zaken. Begin 2019 was die ruimte meteen zeer 
welkom. Het bestuur besloot de redactie toe te staan door te gaan met de voorbereidingen voor de twee 
themanummers van 2019, terwijl de subsidiëring van die nummers door administratieve veranderingen en 
vertragingen nog enigszins onzeker was. Zonder subsidiering zou het jaarsaldo eind 2019 negatief uitvallen, maar dan 
zou de reserve voor dekking kunnen zorgen. Inmiddels is de subsidiering definitief toegezegd en deels al ontvangen.  
 
Onlangs is opnieuw met de KNAG overlegd over mogelijkheden van kostenbesparing. Het WLO-bestuur overweegt 
onder meer een verhoging van abonnementskosten en streeft naar een besparing van portokosten door het 
doorzetten van digitale communicatie. De voorzitter of de secretaris zal daar nader op ingaan.  
De verenigingskosten hebben we voor 2019 op 2000 euro begroot – dat lijkt vooral nodig gezien de naar deze post 
verschoven kosten, om rekening te houden met aanpassingen van de website en eventuele onkostenvergoedingen. 
Zoals in het verleden hebben ook in dit jaar de meeste bestuursleden, de hoofdredacteur en redactieleden van 
Landschap afgezien van het declareren van onkosten – met name van reiskosten. Een ding is zeker: de WLO en 
Landschap ‘draaien alleen door’ dankzij de inzet van vrijwilligers.    
 
De redacteurs van Landschap en WLO-bestuurders kijken nu al vooruit naar 2020… we hebben nu een mooie 
financiële reserve. Maar het kan geen kwaad toch het oog gericht te houden op mogelijkheden voor gesponsorde 
themanummers.  
 
Moniek Nooren, penningmeester 2018 
 

Bijlagen: 

Winst- en verliesrekening 

Uitgebreide winst- en verliesrekening 

Balans 

Begroting 
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Winst- en verliesrekening 

 Werkelijk 

2018  

Werkelijk 

2017  

Werkelijk 

2016  
Werkelijk 

2015  

Inkomsten     

Contributies en abonnementen 28.330 29.265 29.888 € 31.115 

Afboeking oninbare vorderingen(oude jaren) -720 -590 -20 € - 350 

Landschap: themanummers en losse 

verkoop 

18.680 20.210 21.315 € 8.670 

Studiedagen en excursies  0 0 10.960 0 

Overige inkomsten 2 23 632 € 50 

Totaal inkomsten 46.292 48.908 62.780 € 39.485 

Uitgaven     

Landschap 32.205 34.637 34.658 € 29.654 

Studiedagen en excursies  0 0 7.139 0 

Huisvesting & personeel *-correctie 2017/18) 8.560 10.180 10.180 € 10.180 

Verenigingskosten 1.956 607 2.251 € 1.356 

Totaal uitgaven 42.721 45.424 54.426 € 41.190 

Resultaat 3.571 3.484 8.354 € -1.705 

 

-
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Uitgebreide winst- en verliesrekening 

Werkelijk 2018 Werkelijk 2017 

Inkomsten    

Contributies en abonnementen 28.330 29.265 

Afboeking oninbare vorderingen (oude jaren) -720 -590 

Landschap: themanummers en losse verkoop 18.680 20.210 

Subsidie/ondersteunende themanummers  18.545 20.100 

Losse verkoop 135   110 

Studiedagen en excursies  0 0 

Het betwiste land symposium 0 0 

Overige inkomsten 2 23 

Rente 2  23  

Diversen  0  0 

Royalties 0 0 

Totaal inkomsten  46.292 48.908 

Uitgaven   

Landschap 32.205 34.637 

Opmaak, ontwerp en druk 19.065 18.369 

Eindredactie 10.893 11.865 

Verzending 2.241 1.903 

Vergaderkosten 60 0 

Overige kosten   0 2.500 

Studiedagen en excursies (zie ook 

diversen) 
0 0 

Het betwiste land Symposium 0 0 

Afrondingsverschil 0  

Huisvesting en personeel (secretariaat) 8.560 10.180 

Huisvesting en personeel * 8.560 10.180 

Verenigingskosten 1.956  607 

Website 985 120 

Kantoorkosten (vnl opslag Shurgard) 379 - 

Bankkosten NL 73 (en NL 83) 190 244 

Flyer   

Diversen ( 2018: voor ALV en excursie 370)  402 243 

Totaal uitgaven 42.721 € 45.424 

Resultaat 3.571 €   3.484 
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Balans *in 2018 incl.1620 euro correctie KNAG 

Balans 2018 31-dec-

2018 

  31-dec-

2018 

Activa   Passiva  

Vorderingen  5.632  Eigen vermogen 18.658 

Debiteuren 4.010  Eigen vermogen 2017 11.887 

Vorderingen symposium 0  Reservering symposium 3.200 

Overige vorderingen* 1622  Resultaat = winst 2018 3.571 

Liquide middelen 17.937  Kortlopende schulden 4.911 

Bankrekening..NL73.. 2.937  Crediteuren - 

Bankrekening NL83. -  ?Te betalen kosten 4.881 

Spaarrekening 15.000  Te betalen bankkosten 30 

     
Totaal activa € 23.569  Totaal passiva  € 23.569 

 

Balans 2017 31-dec-

2017 

  31-dec-

2017 

Activa   Passiva  

Vorderingen  2.158  Eigen vermogen 15.032 

Debiteuren 2.135  Eigen vermogen 2016 8.348 

Vorderingen symposium 0  Reservering symposium 2016 3.200 

Overige vorderingen 23  Resultaat = winst 2017 3.484 

Liquide middelen 12.913  Kortlopende schulden 39 

Bankrekening..NL73.. 3.851  Crediteuren - 

Bankrekening NL83 Symp. 62  Te betalen kosten  

Spaarrekening 9.000  Te betalen bankkosten 39 

     
Totaal activa € 15.071  Totaal passiva  € 15.071 

 

Balans 2016 31-dec-

2016 

  31-dec-

2016 

Activa   Passiva  

Vorderingen  4.328  Eigen vermogen 11.766 

Debiteuren 2.295  Eigen vermogen 2015 3.412 

Vorderingen symposium 2.000  Winst 2016 symposium 3.843 

Overige vorderingen 38  Overige winst 2016 4.511 

Liquide middelen 18.422  Kortlopende schulden 10.984 

Bankrekening..NL73.. 1.579  Crediteuren - 

Bankrekening NL83 

Symposium        

1.843  Te betalen kosten 10.901 

Spaarrekening 15.000  Te betalen bankkosten 83 

     
Totaal activa € 22.750 Totaal passiva  € 22.750
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