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Stichting VRS de Haar 
Stichting VRS de Haar staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 

KvK-nummer 66766818. Het RSIN / fiscaal nummer is 8566.89.749. Stichting VRS de Haar is door de 

belastingdienst erkent met de ANBI status. 

Inleiding 
Het Vogelringstation VRS de Haar is in september 2016 officieel opgericht in de vorm van een 

stichting, de activiteiten van het VRS zijn reeds gestart in 2015. Het jaar 2016 heeft in het teken 

gestaan van de oprichting van het VRS en het inrichten en ontwikkelen van de ringlocaties. In dit 

eerste jaar heeft de Stichting een Subsidie ontvangen van Stichting Utrecht Natuurlijk, een schenking 

van Spatial Eye b.v. en een aantal donaties van particulieren t.b.v. de oprichting van het ringstation 

Financieel overzicht 2016 

 

Toelichting 

Inkomsten 
In 2016 had het ringstation 10 leden die contributie betaalden, naast leden heeft het VRS donaties 

van particulieren ontvangen. Bezoekers aan het ringstation konden vrijwillig een donatie doen voor 

het sponsoren van ringen.  

Het bedrijf Spatial Eye b.v. heeft een schenking gedaan het VRS om materiaal te kunnen aanschaffen 

in de komende jaren. Tenslotte heeft het VRS een subsidie aangevraagd bij Stichting Utrecht 

Natuurlijk voor het uitvoeren van kleurringonderzoek van urbane soorten. Deze subsidie is 

aangevraagd voor de aanschaf van zowel kleurringen, metalen ringen als ook vangmateriaal (netten, 

stokken, klapvallen). 



Uitgaven 
In dit eerste jaar zijn ringen aangeschaft bij het vogelringstation en kleurringen gekocht bij zowel 

Interrex als Tom Rings. Een groot aantal kosten vielen niet meer in dit eerste boekjaar omdat de 

meeste facturen pas betaald werden bij levering van het materiaal, zoals de vangmiddelen. Omdat 

de stichting pas in het tweede deel van het jaar is opgericht zijn de meeste zaken eind 2016 en begin 

2017 besteld, deze aankopen zijn in 2017 gefactureerd. 

 


