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Jaarverslag 2019

Stichting Oog op de Natuur is in juli 2019 opgericht door mevrouw E.H.T. (Betty) Kruit, die in

die maand is overleden en die de stichting als haar enig erfgenaam heeft benoemd.

In 2019 zijn de activiteiten van de stichting zeer beperkt geweest, mede omdat het

startkapitaal nog niet beschikbaar was. De voornaamste activiteiten waren gericht op de

interne organisatie: het zoeken van nieuwe bestuursleden (mede door het overlijden van een

van de bestuurders later in 2019), het inschrijven in het handelsregister en het opstellen van

een beleidsplan, waarin de beoogde activiteiten van de stichting nader werden uitgewerkt.

Zoals uit de jaarcijfers blijkt, hebben er nauwelijks financiële handelingen plaatsgevonden in

dit jaar.

Nijmegen, april 2021
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ALGEMEEN

Stichting Oog op de natuur is op 11 juli 2019 bij notariële akte opgericht.

De Stichting heeft ingevolge artikel 2 van haar statuten ten doel:

het stimuleren van fotografen om fotografische projecten te
realiseren, die gericht zijn op natuur en landschap en die zowel
fotografisch als inhoudelijk origineel zijn, en het stimuleren van
fotografen die door middel van fotografische projecten ingrijpende
veranderingen in natuur en landschap zichtbaar willen maken.

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld welk in een jaarverslag
aan het bestuur dient te worden aangeboden en waarna vaststelling van het jaarverslag volgt.

Het bestuur heeft na vaststelling van het financieel verslag over 2019 besloten om de
penningmeester, onder dankzegging, décharge te verlenen.

Aldus besloten te Nijmegen,

d.d.     

Het bestuur,

…………………………… …………………………… ……………………………
P.J.M. van Domburg A.L.J. Klopstra M.T.J. Hulswit-Hendriks

voorzitter penningmeester secretaris

……………………………
S.H. Barten

algemeen lid
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Stichting Oog op de natuur
Activa 31  december 2019 31  december 2018

€ €
Vorderingen 585.232

Liquide middelen 0 0

585.232 0

Passiva 31  december 2019 31  december 2018

€ €

Eigen vermogen Stichting 584.055 0

Lening 0 0

Nog te betalen kosten 1.177 0

585.232 0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Stichting Oog op de natuur
2019

Baten €

Ontvangen schenkingen 586.409

586.409

Lasten €

Oprichtingskosten 1.177
Kantoorkosten 0
Contributies & bijdragen 0

1.177

Saldo van baten en lasten 585.232
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SCHENKINGEN 2019

€

Nalatenschap 586.409          
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

Totale giften 2019 586.409         
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Eigen vermogen stichting €

Beginvermogen 31 december 2018 0

Saldo baten en lasten 2019 585.232

Saldo ultimo 2019 585.232


