Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dutch Birding Association
4 1 2 0 1 7 6 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

dba@dutchbirding.nl

Website (*)

www.dutchbirding.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 7 5 0 9 1 5

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marten Miske

Secretaris

Wim Nap

Penningmeester

Pieter Baalbergen

Algemeen bestuurslid

Toy Janssen

Algemeen bestuurslid

Diedert Koppenol

Overige informatie
bestuur (*)

Tevens is de redactie van Dutch Birding met een zetel vertegenwoordigd.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting Dutch Birding Association (Dutch Birding) is in 1979 opgericht en heeft als
doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het
documenteren van bijzondere waarnemingen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast
beheert de Dutch Birding een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts (zie
www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen zeer snel en efficiënt
bekend kunnen worden gemaakt aan de deelnemers.
De website van Dutch Birding (www.dutchbirding.nl) biedt inzicht in alle activiteiten van
de stichting en bedient begunstigers en niet-begunstigers met foto's van zeldzame of
bijzondere vogels, recente waarnemingen, pdf's van het tijdschrift Dutch Birding en
heel veel andere informatie. Andere activiteiten zijn onder meer de jaarlijkse Dutch
Birding-vogeldag met lezingen, presentaties en een 'vogelaarsmarkt' en de jaarlijkse
Dutch Birding-vogelweekenden - sinds 1986 elk najaar en sinds 2012 in het voorjaar
op Texel - waarbij vogelaars samenkomen om bijzondere vogels te zoeken. Dutch
Birding heeft naast het tijdschrift Dutch Birding ook CD's met vogelgeluiden en
vogelboeken gepubliceerd, zoals de Dutch Birding Kenmerkengids (2002), het
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (2004), en
Birders - aan de andere kant van de kijker (2007). Ook is samengewerkt met andere
partijen aan bijzondere uitgaven op ornithologisch gebied, zoals het standaardwerk
Zeldzame vogels van Nederland - Avifauna van Nederland I (1999).
Dutch
de verantwoordelijkheid
voor
twee belangrijke
ornithologische
Dutch Birding
Birding deelt
Association
krijgt inkomsten van
begunstigers
die een
dienst van haar
commissies
met
de
Nederlandse
Ornithologische
Unie
(NOU).
Het
gaat om de
afnemen.
Commissie
Dwaalgasten
Nederlandse
Avifauna (CDNA) en de Commissie
Dutch Birding
heeft twee betaalde
diensten:
Systematiek
Nederlandse
1 Dutch Birding
tijdschrift Avifauna (CSNA). Deze zijn verantwoordelijk voor de
beoordeling,
archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland
2 Dutch Bird Alerts
(CDNA) en voor het bepalen en actualiseren van de systematische behandeling van
soorten
en ontvangt
ondersoorten
de Nederlandse
avifaunistische
lijst (CSNA).
Dit alles is in
Daarnaast
DutchopBirding
nog inkomsten
van adverteerders
die adverteren
sinds
2012
geheel
gedigitaliseerd
en
toegankelijk
via
de
door
Dutch
Birding
beheerde
het tijdschrift of op de website.
website www.dutchavifauna.nl.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het inkomen wordt besteed aan:
Het maken, drukken en verzenden van het tijdschrift Dutch Birding
Het onderhouden van onze websites en app
Het organiseren van evenementen
Onderhouden van de Dutch Avifauna
Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

n.v.t.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Dutch Birding vogeldag
Op 1 februari 2020 werd de jaarlijkse Dutch Birding Vogeldag georganiseerd. Ditmaal
was onze 'verenigingsdag' niet in Lunteren, maar in het prachtige, vernieuwde
Naturalis. Dutch Birding wil Naturalis nogmaals bedanken voor de enorme gastvrijheid.
Zoals altijd was er een groot scala aan standhouders aanwezig die mooie
verzamelingen verrekijkers tentoonstelden, gave veldgidsen en andere boeken te koop
aanboden en informatie verschaften over aanstaande vogelreizen. In de nabijgelegen
Live Science-zaal werd naast een grote collectie aan vogels, zoogdieren, vissen en
gesteente ook een speciaal gecreëerd kabinet getoond met daarin informatie over
Dutch Birding en enkele opgezette exemplaren van de meest spraakmakende en
zeldzame soorten van de Nederlandse lijst. Ook het bestuur was niet op de hoogte van
deze tijdelijke tentoonstelling en is ongelooflijk trots op deze verrassing van Naturalis.
De vitrine met soorten als？Rosse Gors,？Oostelijke Kraagtrap？of zelfs de inmiddels
uitgestorven？Dunbekwulp？is nog enige tijd na de Vogeldag zichtbaar geweest in het
museum.
Een volledig overzicht van de Dutch Birding Vogeldag 2020 is te vinden vie deze link:
https://www.dutchbirding.nl/dbactueel/1585/review_dutch_birding_vogeldag

Voorjaarsweekend
Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft in mei 2020 geen Dutch Birding
voorjaarsweekend plaatsgevonden.
Url van het activiteiten
Najaarsweekend
Open
verslag. Vul de link in waar het Het Najaarsweekend 2020 op Texel was een heel ander weekend dan dat we gewend
activiteitenverslag te vinden is. waren van alle voorgaande jaren. Om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te

gaan heeft het bestuur in afstemming met het Vogelinformatiecentrum besloten geen
avondprogramma te organiseren.
Een link naar een overzicht het Najaarsweekend 2020 staat hier:
https://www.dutchbirding.nl/dbactueel/1661/dutch_birding_najaarsweekend_9-11_oktob
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

4.115

€

3.489

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

4.115

€

3.489

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

14

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

220.622

€

214.104

+
€

+
€

220.636

214.104

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

224.751

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

124.625

€

124.625

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

89.927

€

81.914

31-12-2019 (*)

+
214.552

€

206.539

Bestemmingsfondsen

€

10.199

€

11.054

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totaal

€

224.751

€

217.593

+
€

217.593

+

€

+

+

Tijdens haar bestaan heeft Dutch Birding een financiële reserve opgebouwd, dit vermogen is in de tijd gestaag gegroeid tot het huidige niveau.
Dit 'slapende vermogen' staat op de bank en kan indien noodzakelijk in de toekomst worden ingezet voor financieel mindere tijden. Het financiële beeld
van de bovenstaande jaren komt overeen met de voorgaande jaren.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

86.882

€

89.834

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
86.882

€

89.834

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

58.901

€

62.383

Verstrekte subsidies & giften

€

1.500

€

1.350

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

4.044

€

2.877

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

3.400

€

3.947

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

1.539

€

1.513

Overige lasten

€

17.498

€

17.764

Som van de lasten

€

86.882

€

89.834

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De baten van Dutch Birding komen vanuit twee activiteiten; de uitgave van het
tijdschrift Dutch Birding en het systeem Dutch Bird Alerts. Onder de ‘kostprijs’
vallen alle kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de eerder genoemde
activiteiten. Denk hierbij o.a. aan, druk- en verpakkingskosten, portokosten,
redactionele kosten, hosting en onderhoud van de website en app. De ‘overige
lasten’ bestaan uit; verkeringen, bestuurskosten en het exploitatiesaldo. Het
financiële beeld van de bovenstaande jaren komt overeen met de voorgaande jaren.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

