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Toelichting 
 
De jaarrekening van 2018 laat een zeer positief beeld zien. De inkomsten waren aanzienlijk 
groter dan begroot en de uitgaven lager dan verwacht, waardoor er netto een positief 
bedrag onder de streep over bleef. 
 
De inkomsten uit donaties en giften waren conform de begroting. De schrijvers van de 
steenuilblog van “Beleef de lente” hebben de verstrekte vergoeding door Vogelbescherming 
afgestaan aan STONE om hiermee de uitgave van het Erfbeestenboekje mede mee mogelijk 
te maken. De reguliere uitgaven lagen in de verwachte orde van grootte. Er is duidelijk 
minder aan promotiekosten uitgegeven dan verwacht. De kosten van Uilen 8, 
aanschafkosten en verzending, vormden de grootste uitgavenpost, maar waren conform 
begroting.  
 
De kosten van de certificering en van de bijeenkomsten van de regio-coördinatoren bleven 
onder het begrote bedrag. De kosten van de Steenuilendag in Culemborg lagen wel 
aanzienlijk hoger dan begroot, maar dankzij een subsidie van Vogelbescherming was het 
mogelijk deze dag in de Gelderlandfabriek te organiseren. 
 
De inkomsten uit verkoop van materiaal waren hoger dan begroot. De verkoop van de 
Steenuil verliep beter dan verwacht. Daarnaast werd door twee agrarische 
natuurverenigingen de steenuilbrochure voor hun leden besteld. De inkomsten hiervan 
worden gereserveerd voor een volgende druk van de brochure. 
STONE heeft in het verleden met hulp van Vogelbescherming de steenuilvriendelijke 
drinkbak ontwikkeld. Hiervoor zijn verschillende subsidies ontvangen die geïnvesteerd zijn in 
drinkbakken, die door Vivara verkocht worden. In 2018 heeft hier de financiële afrekening 
van plaats gevonden.  
 
Tenslotte is geld binnen gekomen uit verschillende bronnen, die de uitgave van het 
Erfbeestenboekje mogelijk moeten maken. Ook STONE heeft binnen haar begroting van 
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2018 hiervoor € 2000,-- gereserveerd. Dit geld is nog niet uitgegeven, maar wordt op de 
balans gereserveerd. 
 
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt € 14.790 in positieve zin. Dit wordt met 
name veroorzaakt door € 8800,-- aan inkomsten uit de drinkbakken, € 1735,-- aan giften 
voor het Erfbeestenboekje en de nog uit te geven € 2000,-- hiervoor van STONE.  
 
De balans laat een gezond beeld zien met een eigen vermogen van € 28.600. Er is op de 
balans € 10.390 gereserveerd voor het Erfbeestenboekje en er is nog € 5.250 aan subsidies 
hiervoor toegezegd, zodat STONE zonder financiële risico’s dit boekje in 2019 kan uitgeven. 
De inkomsten uit de brochure zijn toegevoegd aan de reservering voor de herdruk hiervan. 
Op de balans staat nog een bedrag van de Gouden Wimpel. Dit bedrag hebben twee 
bestuursleden op persoonlijke titel als prijs ontvangen en is te besteden voor 
steenuilonderzoek en –bescherming. Dit geld wordt beheerd door STONE en aangewend 
voor STONE en deels voor de kosten van het steenuilonderzoek van beide bestuursleden 
rond Winterswijk. Vermeldenswaard zijn verder nog de achterstallige declaraties van de 
bestuursleden, die na afloop van het jaar ingediend worden en bestaan uit gemaakte 
reiskosten en voorgeschoten portokosten. STONE verkoopt het boek van Arnold van den 
Burg over niet-uitgekomen eieren. Het in 2018 binnengekomen bedrag moet nog 
afgedragen worden. Tenslotte komt er nog een factuur van de bank voor de bankkosten van 
het laatste kwartaal van 2018. 
 
De bestuursleden van Stichting STONE ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
 
 
 
 


