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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 jaar 2017 was het eerste volledige jaar dat het Vogelringstation de Haar activiteiten heeft
uitgevoerd in de context van de Stichting VRS de Haar. Het jaar heeft in het teken gestaan van het
continueren van de grote projecten zoals de Constant Effort Site (CES), de RingMUS en andere
tuinprojecten en de RAS (Retrapping Adults for Survival) Projecten. Ook zijn er diverse subsidies
succesvol aangevraagd voor projecten voor het jaar 2018.

Financieel overzicht 2017
Post
Contributie 2016
Contributie 2017
Donaties/Giften/Sponsoring
Subsidies
Eigen bijdrage ringers
Vangmiddelen en ringen
Benodigdheden
Kosten bankieren

RESULTAAT 2017

Credit
€ 120,00
€ 965,00
€ 4.235,00
€ 2.500,00
€ 1.363,43

Debet

Resultaat

€ 6.234,74
€ 2.874,18
€ 69,00

€ 9.183,43

€ 9.177,92

€ 5,51

Toelichting
Inkomsten
In 2017 had het ringstation 16 leden die contributie betaalden, hiermee is het aantal leden gegroeid
met 6 leden. Naast leden heeft het VRS donaties van particulieren ontvangen. Bezoekers aan het
ringstation konden vrijwillig een donatie doen voor het sponsoren van ringen. De sponsoring van
ringen was in 2017 een stuk lager dan in 2016, dit komt enerzijds door verminderde inspanning maar
ook door verzadiging omdat in 2016 de meeste omliggende vogelwerkgroepen in dat jaar al een
bezoek aan de ringbaan hadden gebracht.
Dit jaar is een mooie particuliere gift/donatie ontvangen voor de aanschaf van middelen t.b.v. de
weidevogelprojecten en de aanschaf van ringen en vangmiddelen.
Tenslotte zijn er eind 2017 een drietal subsidieaanvragen (vouchers) bij Stichting Natuur en
Milieufederatie toegekend aan VRS de Haar. Deze projecten worden in 2018 uitgevoerd en ook de
kosten voor deze projecten zullen vallen in het boekjaar 2018.

De ringers van VRS de Haar voeren naast de projecten op de ringbaan ook projecten uit in de eigen
tuin of elders, voor deze projecten worden de vangmiddelen maar ook al het ringgereedschap zelf
gefinancierd. Om kosten voor verzending te besparen worden middelen door het VRS gezamenlijk
ingekocht en worden de aankopen door de ringers in de vorm van een eigen bijdrage terug betaald
aan het VRS de Haar.

Uitgaven
Dit jaar is verder vorm gegeven aan de diverse kleurringprojecten waarvoor in 2016 een subsidie is
afgegeven door Stichting Utrecht Natuurlijk. Voor deze projecten (RAS Weidevogels, RAS
Groenlingen, RAS Torenvalken en RAS Roodborsttapuiten) zijn kleurringen aangeschaft en een groot
aantal gespecialiseerde vangmiddelen, zoals vallen, kooien en slagnetten.
Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door de uitgaven bij het Vogelringstation, dit betreft de
aanschaf van ringen en netten.
Onder benodigdheden vallen alle middelen die geen betrekkingen hebben op ringen of
vangmiddelen. Het betreft bijvoorbeeld leefnetten en een weegschaal. De grootste uitgave in deze
post wordt gevormd door de aanschaf van een warmtecamera, waarmee vogels op basis van hun
lichaamstemperatuur in het terrein gevonden konden worden, deze uitgave is mogelijk gemaakt
door een donatie.

