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Jaarverslag 2020

Stichting Oog op de Natuur is in juli 2019 opgericht. In 2020 is het startkapitaal van de

stichting beschikbaar gekomen uit de erfenis van mevrouw E.H.T. (Betty) Kruit en kon de

stichting daadwerkelijk van start gaan met haar activiteiten.

Deze activiteiten waren enerzijds gericht op het verder opzetten van de interne organisatie

en anderzijds op het voorbereiden van het voor de eerste keer uitschrijven van de

aanmeldperiode voor de fotobeurzen die de stichting jaarlijks ter beschikking gaat stellen.

Activiteiten op het gebied van de interne organisatie betroffen onder meer het opzetten van

een website (oogopdenatuur.nl), het completeren van het bestuur, het zoeken en aanstellen

van een toetsingscommissie voor het beoordelen van beursaanvragen, het aanvragen van

een bankrekening bij de SNS, het aanvragen en verkrijgen van de ANBI status, het maken van

bezwaar tegen een aanslag erfbelasting en het aanpassen en actualiseren van het

beleidsplan.

Activiteiten met betrekking tot het uitschrijven van de fotobeurzen betroffen onder meer het

opstellen van een reglement en aanvraagformulier, het aanmaken van een Linkedin en

Facebook pagina voor het maken van reclame voor de beurzen, het opstellen en verspreiden

van een persbericht en het contact leggen met potentiële partners zoals National Geographic

magazine.

De aanvraagprocedure voor de eerste editie van de fotobeurzen is gestart op 1 december

2020 en loopt door tot in het voorjaar van 2021.

Zoals uit de jaarcijfers blijkt, is zowel het aantal als de omvang van financiële handelingen in

2020 beperkt geweest. In 2021 zullen wij voor de eerste maal beurzen verstrekken en een

volledig jaarverslag opstellen.

Nijmegen, april 2021



Stichting Oog op de natuur
Nijmegen

Financieel jaarverslag 2020



Stichting Oog op de Natuur
Nijmegen

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 2020 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 2020

Stichting Oog op de natuur
Activa 31  december 2020 31  december 2019

€ €
Vorderingen 147.637 585.232,00

Liquide middelen 438.772 0

586.409 585.232

Passiva 31  december 2020 31  december 2019

€ €

Eigen vermogen Stichting 584.784 584.055

Nog te betalen kosten 1.625 1.177

586.409 585.232
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Stichting Oog op de natuur
2020 2019

Baten € €

Ontvangen schenkingen 0 586.409

0 586.409

Lasten € €

Oprichtingskosten 7 1.177
Kantoorkosten 424 0
Contributies & bijdragen 18 0

449 1.177

Saldo van baten en lasten -449 585.232
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SCHENKINGEN 2020

€

Nalatenschap -                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

Totale giften 2020 -                 
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Eigen vermogen stichting €

Beginvermogen 31 december 2019 584.055

Saldo baten en lasten 2019 -449

Saldo ultimo 2020 583.607

Vorderingen

Belastingdienst 221.221€           


