
Baten

Donaties (regulier)

Donaties {crowdfund ing)

lncidentele opbrengsten {lezingen, juridische procedures e.d}

Lasten

Second opinion bomendeskundige

Webhosting

Div. kosten administratie

Bank

Opríchtingskosten {KVK, notaris)

Batig saldo per 31-12-2AL5

ïotaal

FINANCIËLE JAAT§TUKI(EN 2015

L. Staat van baten en lasten

Bomenstichting Den hlaag

90,---

1.774,---

L.638,37
------------ +

3.498,37

?.?86,94

19,20

24,97

65,33

151,25

954,72

------------ +

3.498,37
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2. Balans

Bomenstichting Den Haag

Credit

Eígen vermogen 923,33

Crediteuren 27,39

Debet

Triodos Bank 950,23

Totaal 950,23 Totaal 950,23
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Bomenstichting Den Llaag

3. Toelichting

ln het eerste kalenderjaar van het bestaan van de Bornenstichting Den Haag, in feite 2i3 van het
kalenderjaar 2015, waren de baten en lasten nog vrii beperkt.

De lasten bestonden uiteraar"d uit de oprichtingskosten en daarnaast kosten voor de administratie
door het bestuur, de website en de bankkosten. De belangrijkste kostenpost was de rekening voor de
contra-expertise die was gevraagd aan Groendirectie Holland met betrekking tot het
deskundigenrapport in het kader van het gemeentelijke vervangingsplan populieren. Aanvullend
kwamen er kosten wegens de toelichting van dat rapport door de auteur van Groendirectie Holland in

een overleg met vertegenwoordigers van het gemeeniebestuur

Wat betreft de baien was er onder andere een bijdrage van de landelijke Bomenstichting ten bedrage
van de ingevolge rechterlijke uitspraak terug ontvangen griffiekosten in de beroepszaak tegen het
provinciaal bestuur van Zuid-Holland brj de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over
uitbreidingsplan Ockenburg. Die zaak was formeel nog aangespannen door de landelijke stichting.
Het provinciaal bestuur moest ingevolge de rechterlijke uitspraak opnieuw beslissen over het eerder
ingebrachte bezwaar en overschreed daarbij ruimschoots de wettelijke beslistermijn. Als gevolg
daarvan incasseerde de landelijke Bomenstichting de maximale dwangsorn wegens niet tijdig
beslissen. Ook dat bedrag werd doorgegeven aan de Haagse bomenstichting.

Aan het eind van het jaar kwarnen er baten vanwege een crowdfunding-actie ter bestrtjding van de
kosten van de genoemde contra-expertise en mondellnge toelichting daarop. Daarmee konden de
kosten voor een flink deel worden gedekt.

4. Ondertekening

Voorzitter

C)trfr,-vL

PlningmeesterlLP
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secretaris
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