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Aanwezig: Wouter Wubben, Marcel van Ool, Matthijs Schouten, Jos Dekker, Georgette Leltz, Herman van
Dam, Annet Kempenaar, Jacques de Smidt, Anky Woudstra, Ton Mol, Gerard van Dijk, Henk Rampen, Carla
Oldenburger-Albers, Feddo Oldenburger, Paul Roncken, Inkie Goijer (notulant)!

!
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Afwezig met kennisgeving: Marco Glastra, Sander van Opstal, Rianne Meester-Broertjes, Aat Barendregt,
Jan Vermaat!
1. Opening!
Matthijs Schouten heet iedereen welkom en opent na een lezing van Anton van Haperen de algemene
ledenvergadering.!

!
!

2. Mededelingen!
Er zijn geen mededelingen.!
3. Verslag ALV 2010 (4 maart 2010)!
Gerard van Dijk vraagt zich af of met de naamsverandering van de WLO en de verandering van de ondertitel
van Landschap het tijdschrift nog wordt herkend als blad waar ook ecologische artikelen in staan? Bestuur
en redeactie denken dat dit nog wel zo is. Achterop Landschap staat de inhoudsopgave en in de colofon
staat duidelijk waar het blad over gaat. Het blad heet ook al jaren Landschap. Alleen ondertitel is gewijzigd.!

!
!
!

Het verslag van de ALV 2009 van 4 maart 2010 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en aangenomen door
de algemene ledenvergadering.!
4. Terugblik 2010!
Zie het jaarverslag van 2010 (bijlage Jaarverslag 2010).!
5. Financiën 2010!
Zie het financieel verslag van 2010 (bijlage Financieel verslag 2010).!
De financiële stukken van 2010 zijn ten tijde van de ALV nog niet bekeken door een kascommissie,
waardoor de decharge van de penningmeester over 2010 nog niet mogelijk is. De decharge wordt uitgesteld
tot de volgende ALV.!

!

6. Begroting 2011!
Zie de bijlage Begroting 2011.!
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting voor 2011.!

!
!

7. Vooruitblik 2011!
Zie bijlage Activiteiten en ideeën voor 2011.!
Bestuur WLO!
Anky Woudstra vraagt het bestuur om Roel Posthoorn te betrekken bij de organisatie van het congres. Het
dagelijks bestuur geeft dit door aan het nog te vormen organisatiecomité.!

!
!

Als vervolg op de PhD-dag in januari zal een PhD-groep worden gevormd, in samenwerking met SENSE.!
De WLO is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) benaderd om een gezamenlijke themadag te
organiseren rond natuurverkenningen. Een van de themanummers in 2011 zal ook over dit onderwerp gaan.
Het themanummer wordt vooralsnog volledig door PBL gevuld. Vanuit de ledenvergadering komt de oproep
om ook stukken van buiten PBL op te nemen. als kritische noot. De redactie van Landschap neemt dit mee.
In het nummer na het themanummer is al plek gereserveerd voor discussie rond natuurverkenningen.!

!
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Jos Dekker geeft aan dat de discussiemogelijkheden op Linkedin niet voldoen voor het voeren van een
goede discussie, met name door het limiet aan aantal tekens. Ook zijn de discussies op Linkedin niet
toegankelijk voor leden die niet op Linkedin zitten. Inkie Goijer geeft aan dit mee te nemen in gesprekken
met de maker en host van de internetsite. Wellicht zijn er mogelijkheden om een discussieforum aan de site
landschap.nl te koppelen. Het bestuur probeert rond het verschijnen van het themanummer
natuurverkenningen een discussieforum op orde te hebben.!

!
!

Zoals de planning nu is zullen in het najaar 2 congressen van de WLO plaatsvinden. Het bestuur zorgt
ervoor dat deze activiteiten niet te dicht bij elkaar komen te liggen.!
Inkie Goijer heeft contact gelegd met het hoofdbestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN) voor samenwerking in 2011. Hoe deze samenwerking eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Gedacht
wordt aan het openstellen van WLO-activiteiten aan leden van de NJN en koppelen van NJN’ers aan
WLO’ers met bijvoorbeeld meeloopdagen. De besturen gaan samen brainstormen over de mogelijkheden.!

!!

Werkgroep Ecohydrologie!
Vanuit de werkgroep Ecohydrologie is de volgende oproep gekomen:!
Op ons onlangs gehouden bestuursoverleg is er enige bezorgdheid geuit over de toekomst van de
landschapecologie. De bestuursleden van de werkgroep ecohydrologie maken zich met name zorgen over
de aanwas van nieuwe landschapsecologen. Wat ons opvalt is dat we in onze werkkring weinig goed
opgeleid jong, aanstormend talent tegenkomen. Soms een enkeling die een beetje geroken heeft aan het
vak, maar een gedegen opleiding ontbreekt. Zijn ze er niet, of komen wij ze min of meer toevallig niet tegen?
Het zou wel eens kunnen schorten aan opleiding. Zijn er tegenwoordig nog wel voldoende en adequate
studierichtingen die (potentiele) landschapecologen leveren? Hier zou wel eens een taak kunnen liggen voor
de WLO: een nader onderzoek en eventueel volgend een signaal naar opleidingen en werkveld.!

!

Wellicht is een ander soort systeemdenker in opkomst? Landschapsecologie zit naar het idee van de
ledenvergadering nog wel in opleidingen. Er zijn wel veel klappen gevallen (financieel) bij de groepen waar
landschapsecologen traditioneel afstuderen. Ecologen studeren nu juist veel breder af en zijn daarmee meer
landschapsecoloog. Is er behoefte aan de hele brede landschapsecoloog of juist een ecoloog die weet waar
hij de informatie vandaan kan halen, relaties kan leggen met andere vakgebieden en dat kan begrijpen. Wat
zijn de arbeidsperspectieven voor landschapsecologen en de marktontwikkelingen?!
Het bestuur van de WLO gaat aan de slag met deze oproep.!

!

Werkgroep historische ecologie!
De algemene ledenvergadering stemt in met het opheffen van de werkgroep historische ecologie, zoals
voorgesteld door het bestuur (zie bijlage Activiteiten en ideeën voor 2011).!

!

Werkgroep inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies!
Het oorspronkelijke idee voor deze werkgroep was te kijken naar bestaande projecten. Tijdens de eerste
bijeenkomst op 23 februari 2011 is de opdracht van de werkgroep weer helemaal opengelegd. De werkgroep
ziet de urgentie om te komen tot inter- en transdisciplinariteit in landschapsonderzoek. Hiervoor moeten
verschillende stappen worden gezet. De leden van de werkgroep gaan nu bedenken wat het uiteindelijke
doel van de werkgroep moet zijn en wat de stappen kunnen zijn om daar te komen.!
Als alternatieve naam voor de werkgroep wordt door Jacques de Smidt ‘Het geschapen land’ aangedragen.
In deze naam zitten alle landschapsdisciplines en de betekenis van het woord landschap.!

!

De ledenvergadering roept op om vaker kleine bijeenkomsten met lezingen te organiseren, zoals vanavond
met lezing van Anton van Haperen. Dergelijke bijeenkomsten zijn laagdrempelig en leuk. Deze lezingen
kunnen ook buiten WLO worden aangekondigd. De locatie op de Ganzenmarkt is prima geschikt.!

!

8. Samenstelling bestuur!
De algemene ledenvergadering stemt in met de samenstelling van het algemeen- en dagelijks bestuur in
2011.!

!

!
!
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9. Rondvraag!
Paul Roncken doet de oproep aan werkgroepen en leden van de WLO om onderwerpen voor
afstudeeronderzoeken aan te dragen. Ook is samenwerking tussen werkgroep en afstudeerders mogelijk.
Paul Roncken werkt zijn vraag uit en Inkie Goijer stuurt deze door naar de werkgroepen.!

!

10. Sluiting!
Matthijs Schouten sluit de vergadering.

!
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Jaarverslag 2010
Bestuur WLO
De naamswijziging naar Werkgemeenschap Landschapsonderzoek is in 2010 verder doorgezet in onze
communicatie naar leden en naar buiten (Landschap, gedeeltelijk op de website en LinkedIn).
De WLO is in 2010 actief geworden op LinkedIn, met een groep voor de WLO en subgroepen voor de
werkgroepen. Op dit moment zijn meer dan 90 mensen lid van de LinkedIn-groep.
In januari 2011 heeft de WLO haar eerste promovendidag georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor
vonden plaats in 2010 (zie verder activiteiten en ideeën voor 2011).
In 2010 is het bestuur begonnen met de voorbereidingen voor een congres over landschap in de brede zin.
Met dit congres wordt de nieuwe insteek van de WLO gepresenteerd. Het congres zal plaatsvinden in het
najaar van 2011.
Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen voor de op te richten werkgroep ʻinter- en transdisciplinariteit in
landschapsstudies'.
Marco Glastra neemt afscheid als bestuurslid van de WLO. Wouter Wubben is in 2011 toegetreden als
bestuurslid.
Samenstelling WLO-bestuur in 2010:
Voorzitter: Matthijs Schouten
Vice-voorzitter: Georgette Leltz (Dunea)
Secretaris-penningmeester: Inkie Goijer (Tauw)
Algemeen bestuur:
Jos Dekker (Universiteit Utrecht)
Marco Glastra (Het Utrechts Landschap)
Annet Kempenaar (Alterra)
Marcel van Ool (staatsbosbeheer)
Sander van Opstal (LNV)
Roel Posthoorn (Natuurmonumenten)
Paul Roncken (Universiteit Wageningen)
Wouter Wubben (Gemeente Westland)
Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2010
Werkgroep Ecohydrologie
De werkgroep Ecohydrologie heeft op 2 en 3 juli een excursie georganiseerd naar de Drentse Aa. 17
mensen hebben aan deze excursie deelgenomen.
In oktober heeft Gert-Jan van der Veen door persoonlijke omstandigheden zijn taak moeten neerleggen.
Inkie Goijer - Bestuurslid werkgroep Ecohydrologie
Werkgroep Europa
In 2010 heeft de werkgroep Europa geen activiteiten georganiseerd.

Werkgroep Historische Ecologie
De werkgroep historische ecologie is formeel nooit opgeheven, maar is al enkele jaren niet meer actief.
Onze laatste activiteit betrof het organiseren van kritiek op werk van Baaijens en Van der Molen over een
landschapsecologische systeemanalyse van brabant in 2005, door middel van een excursie en workshop.
Roel During - contactpersoon werkgroep Historische Ecologie
Werkgroep Stadsecologie
Het bestuur van de werkgroep Stadsecologie bestaat uit Diny Tubbing (voorzitter), Gitty Korsuize, Arjan van
der Veen en Karel Beljaars. Als bestuur komen wij ongeveer 3 a 4 keer per jaar bij elkaar om het programma
af te spreken.
Wij organiseren 1 a 2 x per jaar een bijeenkomst in de vorm van een lezing inclusief een excursie. In 2010 is
een bijeenkomst gehouden in Delft waarbij ingegaan is op biotope city, speelnatuur en groene daken met
aansluitend een excursie waar de thema's zichtbaar waren. Ook is deels in het kader van de werkgroep
Stadsecologie een middag georganiseerd over vleermuizen in Utrecht. De bijeenkomsten worden goed
bezocht (circa 25-30 personen) en voorzien in de behoefte om ideeën uit te wisselen.
Diny Tubbing - voorzitter werkgroep Stadsecologie

Activiteiten en ideeën voor 2011
Bestuur WLO
De WLO heeft op 13 januari 2011 in samenwerking met de onderzoeksschool SENSE een promovendidag
georganiseerd voor jonge onderzoekers die zich met het thema landschap bezighouden (zie bijlage). Met
deze dag wilde de WLO de inter- en transdisciplinaire benadering van het landschap stimuleren.
Tijdens de ALV op 24 februari 2011 zal Anton van Haperen een lezing houden over zijn onderzoek: Het
landschap van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse duinen: een multidisciplinaire benadering.
In 2011 start de nieuwe werkgroep ʻinter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies'.
Om de inter- en transdisciplinaire benadering van het landschap te stimuleren wil de WLO in het najaar van
2011 een congres organiseren rond het landschap van de IJsseldelta. Tijdens dit congres worden
deelnemers en sprekers uit de alfa-, beta- en gamma-hoek uitgenodigd om over de grenzen van hun eigen
vakgebied heen te kijken en het landschap inter- en transdisciplinair te bekijken.
Samenstelling WLO-bestuur in 2011:
Voorzitter: Matthijs Schouten
Vice-voorzitter: Georgette Leltz (Dunea)
Secretaris-penningmeester: Inkie Goijer (Tauw)
Algemeen bestuur:
Jos Dekker (Universiteit Utrecht)
Annet Kempenaar (Alterra)
Marcel van Ool (staatsbosbeheer)
Sander van Opstal (LNV)
Roel Posthoorn (Natuurmonumenten)
Paul Roncken (Universiteit Wageningen)
Wouter Wubben (Gemeente Westland)
Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2010
Bijlage:
Report on the first joint PhD meeting of the WLO and SENSE research cluster VI
Werkgroep Ecohydrologie
De werkgroep Ecohydrologie gaat in 2011 actief op zoek naar nieuwe bestuursleden en met name naar een
nieuwe voorzitter of trekker. Er zijn plannen om weer een tweedaagse excursie te organiseren.
Mededeling vanuit de werkgroep Ecohydrologie:
Op ons onlangs gehouden bestuursoverleg is er enige bezorgdheid geuit over de toekomst van de
landschapecologie. De bestuursleden van de werkgroep ecohydrologie maken zich met name zorgen over
de aanwas van nieuwe landschapsecologen. Wat ons opvalt is dat we in onze werkkring weinig goed
opgeleid jong, aanstormend talent tegenkomen. Soms een enkeling die een beetje geroken heeft aan het
vak, maar een gedegen opleiding ontbreekt. Zijn ze er niet, of komen wij ze min of meer toevallig niet tegen?
Het zou wel eens kunnen schorten aan opleiding. Zijn er tegenwoordig nog wel voldoende en adequate
studierichtingen die (potentiele) landschapecologen leveren?
Hier zou wel eens een taak kunnen liggen voor de WLO: een nader onderzoek en eventueel volgend een
signaal naar opleidingen en werkveld.
Willem Molenaar - bestuurslid werkgroep Ecohydrologie

Werkgroep Europa
De werkgroep Europa is van plan om in 2011 één of twee bijeenkomsten organiseren:
1) het IPCC voor Biodiversiteit: IPBES (april 2011)
2) een of twee proefschriften WUR over Europa
Sander van Opstal - contactpersoon werkgroep Europa
Werkgroep Historische Ecologie
Het bestuur van de WLO stelt voor om de werkgroep Historische Ecologie officieel op te heffen.
Werkgroep Stadsecologie
Mogelijke activiteiten van de werkgroep Stadsecologie in 2011 zijn:
- Rondje diversiteit aan biodiversiteitsprojecten
- Checklist Natuur in het kader van de WABO - lezing
- Bezuinigen door de invoering van ecologisch beheer
- werkgroep Stadsecologie-update uurtje (uitwisseling van visie en ideeën over de werkgroep Stadsecologie)
- Excursie naar een leerzaam stadsnatuurproject
Diny Tubbing - voorzitter werkgroep Stadsecologie
Inter- en transdisciplinariteit in landschapsstudies
Deze werkgroep komt op 23 februari 2011 voor het eerst bijeen. De werkgroep zal de landschapsplannen
van de afgelopen 10 jaar door lichten op de integratie van de verschillende landschapsdisciplines (zoals
landschapsecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, sociaaleconomie en landschapsontwerp). Mogelijk
kunnen we hieruit richtlijnen voor transdisciplinaire planvorming destilleren.

Report on the first joint PhD meeting of the WLO and SENSE research cluster VI
On January 13 2011, nearly 20 PhD students and other people with an interest in landscape studies and
nature conservation gathered at Utrecht University for the first joint PhD meeting of the WLO and SENSE
research cluster VI.
We were welcomed by Matthijs Schouten, chairman of the WLO, who reflected on the field of landscape
studies. He noted that we have lots of specialists studying all the different ʻlayersʼ of the landscape, but that
people studying the whole do not seem to exist. We do not have ʻlandscapologistsʼ or any departments of
ʻlandscapologyʼ at any of our universities. Schouten suggested that this may be the reason why the
landscape is still being degraded. There is much attention for landscape, many people are worried about
landscape degradation, but still the degradation continues. Here he drew an analogy with medicine. When a
surgeon focuses too much on the separate organs and lose sight of the body as a whole, the patient will
probably die at the operating table. To avoid this gloomy prospect, the WLO wants to stimulate debate and
research on landscape in a broader sense. One way to do this is to provide an opportunity for young
researchers studying the landscape from different disciplines to present their work to each other and to form
a more permanent network. After the welcome, the networking already started in a speed date session,
aimed at getting to know each other and each others work.
The presentation session in the afternoon was kicked-off by philosopher Floris van den Berg, who gave a
thought-provoking speech, advocating a radical and fundamental change in our approach of our environment
to halt degradation of landscape, nature and our own society. We then continued with presentations by Roel
van Klink (RUG), William van Dijk (WUR), Hanneke Wiggers (WUR), Paul Roncken (WUR) and Derek van
Berkel (VU) about their PhD research. The topics represented a broad range of subjects, spanning from saltmarsh conservation management, trough agri-environmental schemes and designing the sublime landscape
up to visualizing future landscape change scenarios in rural areas. The session ended with a plenary
discussion on the need for interdisciplinary integration of landscape studies and the obstacles we identify
that hamper this integration.
At the end of the afternoon, Jerry van Dijk introduced the SENSE research cluster VI. The research cluster
aims to provide a platform for researchers within the themes “Landscape ecology, restoration ecology and
nature management” by assisting in the organization of a range of activities from PhD-days to Summer
Schools. PhD students are invited to propose activities and get financial support (and TSP credits!) from
SENSE to organize them. The PhD students present agreed on the need for such a platform and to start with
organizing a PhD day at least once a year.
The day ended with drinks, during which the discussion and networking continued. The drinks also boosted
the creativity, because two PhD students already came up with the idea of organizing an excursion to the
island of Tiengemeten, which has been partly returned to nature in 2007. Weʼll keep you posted!!
Jerry van Dijk & Wil Tamis, SENSE cluster VI coordinators
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Financieel verslag 2010
De WLO sluit 2010 af met winst, in tegenstelling tot voorgaande jaren.
De grootste inkomsten in 2010 zijn de inkomsten van contributies en abonnementen en van ondersteunde
themanummers. Er zijn twee ondersteunde themanummers geweest: Klimaat voor Ruimte (2010-2) en
Waarheen met het Veen (2010-3). Naast de ondersteuning door externen zijn van beide nummers relatief
veel losse nummers afgenomen.
De post studiedagen en excursies bestaat uit de inkomsten en uitgaven van de excursie van de werkgroep
ecohydrologie.
Dit jaar is besloten om de boekhouding van de WLO flink op te schonen. In samenspraak met het dagelijks
bestuur, de ledenadministratie en de boekhouder is besloten om de openstaande debiteuren van de jaren
2004 t/m 2008 af te boeken als oninbare vorderingen. In 2009 en 2010 is door de ledenadministratie zeer
veel energie gestoken in het achterhalen van adressen en het aanmanen van debiteuren uit 2004-2008. Wij
verwachten niet dat de rekeningen die aan het einde van 2010 openstonden nog worden betaald. In totaal
komt dit neer op een bedrag van EUR 17.858.
Al een aantal jaren staan er voorzieningen voor scriptieprijzen en bijzondere publicaties op de balans van de
WLO (minstens vanaf 2004). Deze voorzieningen zijn al zeker 6 jaar niet meer gebruikt. Om de boekhouding
van de WLO op te schonen is besloten deze voorzieningen op te heffen. Op winst- en verliesrekening staat
dit vermeld als mutatie voorzieningen (EUR 11.570).
Dit zorgt ervoor dat het verlies door afboeken van de oninbare vorderingen deels wordt gecompenseerd.
Bij de ALV van 2009 is afgesproken om een strenger beleid te voeren met betrekking tot niet betaalde
contributies en abonnementen. Door verhuizing van het KNAG, een overgang van het boekhoudprogramma,
een overgang van de ledenadministratie en ziekte van de boekhouder is dat nog niet volledig van de grond
gekomen. De niet-betalende leden tot en met 2008 zijn van de ledenlijst gehaald. De tweede herinnering van
2009 en de eerste herinnering van 2010 is verstuurd in februari 2011. De tweede herinnering van 2010 wordt
verstuurd in juni 2011.
Voor 2011 en de jaren daarna zijn de volgende afspraken gemaakt met de ledenadministratie en
boekhouder:
-Contributies en abonnementsgelden worden uiterlijk in februari geïnd
-De eerste herinnering wordt verstuurd in juni
-De tweede herinnering wordt verstuurd in oktober
-In december wordt bekeken wie niet betaald heeft. Deze leden worden van de ledenlijst gehaald

Inkie Goijer - Secretaris-penningmeester 2010

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

Winst- en verliesrekening
Werkelijk 2010 Werkelijk 2009
Inkomsten
Contributies en abonnementen
Afboeking oninbare vorderingen
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

€43.875
-€17.857
€11.570
€21.743
€895
€479
€60.705

€46.843
-€2.380

€36.346
€652
€17.660
€726
€55.383

€37.363
€2.517
€26.400
€512
€66.792

€5.321

-€18.775

€175
€2.925
€454
€48.017

Uitgaven
Landschap
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel
Verenigingskosten
Totaal uitgaven
Resultaat

Uitgebreide winst- en verliesrekening
Werkelijk 2010 Werkelijk 2009
Inkomsten
Contributies en abonnementen
Contributies en abonnementen
Afboeking oninbare vorderingen
Afboeking oninbare vorderingen

€43.875
€43.875

€46.843
€46.843

-€17.857
-€17.857

-€2.380
-€2.380

Mutatie voorzieningen
Vervallen voorzieningen

€11.570
€11.570

Landschap: themanummers en losse verkoop
Subsidie/ondersteunende themanummers
Losse verkoop

€21.743
€21.275
€468

€175

Studiedagen en excursies
Studiemiddag

€895
€895

€2.925
€2.925

Overige inkomsten
Losse verkoop
Rente
Diversen
Royalties

€479
€125
€276

€454
€33
€311

€78

€110

€60.705

€48.017

€36.346
€19.872
€13.319
€2.914
€116
€125

€37.363
€24.212
€10.932
€1.498

Studiedagen en excursies
Studiedagen en excursies

€652
€652

€2.517
€2.517

Huisvesting en personeel
Huisvesting en personeel

€17.660
€17.660

€26.400
€26.400

Verenigingskosten
Website
Kantoorkosten
Vergaderkosten / publiciteit
Contributies
Bankkosten
Diversen

€726
€226
€160
€66
€71
€208
-€5

€512
€226

€55.383

€66.792

€5.321

-€18.775

Totaal inkomsten

€175

Uitgaven
Landschap
Opmaak, ontwerp en druk
Eindredactie
Verzending
Vergaderkosten
Overige kosten

Totaal uitgaven

Resultaat

€721

€35
€251

Balans 2010
31-dec-2010
Activa

31-dec-2010
Passiva

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

€19.997
€9.682
€10.315

Eigen vermogen
Eigen vermogen 2009
Winst 2010

€12.088
€6.767
€5.321

Liquide middelen
Bankrekening
Bankrekening België
Kapitaalrekening

€17.365
€2.763
€102
€14.500

Kortlopende schulden
Crediteuren
Bank- en rentekosten

€25.274
€25.239
€35

Totaal activa

€37.362

Totaal passiva

€37.362

Balans 2009
31-dec-2009
Activa

31-dec-2009
Passiva

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

€23.518
€23.418
€100

Eigen vermogen
Strategische reservering
Overige reservering

€6.767
€45.378
-€38.611

Liquide middelen
Bankrekening
Bankrekening België
Kapitaalrekening

€17.956
€2.835
€121
€15.000

Voorzieningen
Bijzondere publicaties
Scriptieprijzen

€11.570
€10.210
€1.360

Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen kosten

€23.137
€16.502
€6.635

Totaal passiva

€41.474

Totaal activa

€41.474

Begroting
Begroting 2011 Begroting 2010 Begroting 2009

Werkelijk 2012 Werkelijk 2011 Werkelijk 2010 Werkelijk 2009

Inkomsten
Contributies en abonnementen
Afboeking oninbare vorderingen
Mutatie voorzieningen
Landschap: themanummers en losse verkoop
Studiedagen en excursies
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

€42.000
-€2.000

€46.000

€50.000

€37.482
-€1.835

€41.197
-€4.565

€43.875
-€17.857
€11.570
€21.743
€895
€479
€60.705

€46.843
-€2.380

€11.000
€1.000
€260
€52.260

€8.200
€1.000
€1.000
€56.200

€10.000
€2.000
€1.000
€63.000

€7.621

€8.032

€653
€43.921

€451
€45.115

€32.000
€1.000
€17.660
€1.500
€52.160

€36.000
€1.000
€17.660
€1.000
€55.660

€35.000
€1.000
€26.400
€600
€63.000

€30.612

€31.328
€17.660
€1.391
€50.379

€36.346
€652
€17.660
€726
€55.383

€37.363
€2.517
€26.400
€512
€66.792

€17.660
€1.116
€49.388

€100

€540

€0

-€5.467

-€5.264

€5.321

-€18.775

€175
€2.925
€454
€48.017

Uitgaven
Landschap
Studiedagen en excursies
Huisvesting en personeel
Verenigingskosten
Totaal uitgaven
Resultaat

