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Verslag van het bestuur  
 In 2014 heeft NestkastLIVE een flinke groei doorgemaakt. Alles werd in het werk gesteld om een stichting te 

worden en dit werd op 21 maart een feit.  
 Nadat we een Stichting waren, kon er ook een aanvraag worden gedaan voor de ANBI status welke eind van het 

jaar met terugwerkende kracht werd goedgekeurd.   

 Dat we gegroeid zijn was ook zichtbaar op de website aan het aantal unieke bezoekers. 405.259 Unieke 

bezoekers. In 2013 waren dit er 270.115. Hieronder een schematisch overzicht van de unieke bezoekers. 

 
 
 De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren het tweede broedsel bij de kerkuilen en deelname aan het kleurring onderzoek 

bij de Spreeuwen van Sovon en Vogelbescherming Nederland. 

Hieronder een schematisch overzicht van de statistieken. 
 

Broed statistieken 
Jaar 2014 

Aantal eieren 85 

Totaal aantal jongen 81 

Aantal uitgevlogen 54 
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Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Cam locatie Boerenzwaluw Bosuil 1 Egel 1 Egel 2 Holenduif Huismus Kauw 1 Kerkuil

Soorten waargenomen Boerenzwaluw Groene specht, 

Bosuil, Kauw, 

Holenduif

offline Egel  offline Huismus en 

Spreeuw

Kauw Kerkuil

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

Nee Nee offline Nee offline Nee Nee Ja

Nestbouw Ja Nee offline Ja, winterslaap 

nest

offline Ja Ja Ja

Nestje? En van welke 

vogelsoort

Ja, 

boerenzwaluw

Nee offline Nee offline Ja, huismus Ja, kauw Ja, kerkuil

1e ei eind april N.v.t. offline N.v.t. offline begin april eind maart 29-mrt

aant. Eieren 5 N.v.t. offline N.v.t. offline 4 7 6

1e uit het ei 15-mei N.v.t. offline N.v.t. offline 26-apr 22-apr 29-apr

Totaal aantal jongen 5 N.v.t. offline N.v.t. offline 4 7 4

uitgevlogen en hoeveel 5 N.v.t. offline N.v.t. offline 4 5 5

Datum uitgevlogen 6-jun N.v.t. offline N.v.t. offline 6-mei 30-mei 28-jul

2e nest? Ja, 

boerenzwaluw

Nee offline Nee offline Ja, huismus Nee Ja, kerkuil

1e ei eind juli N.v.t. offline N.v.t. offline begin juni N.v.t. niet bekend

aant. Eieren 4 N.v.t. offline N.v.t. offline 3 N.v.t. 6

1e uit het ei 19-aug N.v.t. offline N.v.t. offline 22-jun N.v.t. 29-apr

Totaal aantal jongen 4 N.v.t. offline N.v.t. offline 3 N.v.t. 6

uitgevlogen en hoeveel 3 N.v.t. offline N.v.t. offline 1 N.v.t. 5

Datum uitgevlogen 7-sep N.v.t. offline N.v.t. offline 8-jul N.v.t. 5-nov

Bijzonderheden offline offline 1e keer 2 

broedsels

Camera statistieken

Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Cam locatie Koolmees 1 Koolmees 2 Koolmees 3 Koolmees 4 Merel Pimpelmees 1 Spreeuw 1 Spreeuw 2

Soorten waargenomen Pimpelmees Koolmees en 

Pimpelmees

offline Koolmees  offline Pimpelmees Spreeuw Spreeuw

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

Ja, pimpelmees Ja, pimpelmees offline Nee offline Ja, pimpelmees Ja, spreeuw Ja, spreeuw

Nestbouw Nee Ja offline Ja offline Ja Ja Ja

Nestje? En van welke 

vogelsoort

Nee Ja, pimpelmees offline Ja, koolmees offline Ja, pimpelmees Ja, spreeuw Ja, spreeuw

1e ei N.v.t. 8-apr offline 4-apr offline 6-apr 2-apr N.v.t.

aant. Eieren N.v.t. 11 offline 8 offline 11 8 N.v.t.

1e uit het ei N.v.t. 29-apr offline 23-apr offline 28-apr 23-apr N.v.t.

Totaal aantal jongen N.v.t. 11 offline 8 offline 11 6 N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel N.v.t. Nee offline 7 offline 4 6 N.v.t.

Datum uitgevlogen N.v.t. N.v.t. offline 12-mei offline 20-mei 16-mei N.v.t.

2e nest? Nee Nee offline Nee offline Nee bij spreeuw 2 Ja, spreeuw

1e ei N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 19-mei

aant. Eieren N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 5

1e uit het ei N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 3-jun

Totaal aantal jongen N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 5

uitgevlogen en hoeveel N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 4

Datum uitgevlogen N.v.t. N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. 25-jun

Bijzonderheden Alleen een 

slaper

Mannetje 

bleef weg, 

daardoor geen 

succesvol 

nestje

offline Kast dit jaar op 

deze plek 

opgehangen

offline jongen en V 

geringd in 

kader van het 

kleurring 

onderzoek nav 

jaar van de 

spreeuw

jongen 

geringd in 

kader van het 

kleurring 

onderzoek nav 

jaar van de 

spreeuw

Camera statistieken
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 De belangrijkste werkzaamheden van de Stichting bestonden dit jaar uit: 

o Website bijhouden en actueel houden 
o Toezicht shoutboxen website 

o Vergaderen 
o Financiën beheren ( donaties, adopties, steun, kosten, bestellingen etc)  

o Onderhoud en schoonmaken nestkasten 

o Alle werkzaamheden om een nieuwe soort te laten zien (werving geld en selectie locatie, aanschaf 
spullen, alles installeren en monitoren, op de website installeren).  

o Techniek beheren, aanleggen en aanpassen 
o Monitoren alle camera beelden 

o Ontwerpen en laten drukken kalender en kerstkaarten 

o Bijhouden social media kanalen 
o Bankrekening openen 

o Stukken schrijven en aanleveren voor het worden van een stichting 
o Stukken schrijven en aanleveren voor het krijgen van de ANBI status 

o Ontwerpen en laten drukken promotiemateriaal en T-shirts 
o Medewerking verleent aan het kleurring onderzoek bij de Spreeuwen van Sovon en Vogelbescherming 

Nederland. 

o Medewerking verleent aan de Open dag boerenzwaluwenproject “We schrijven het op de balk” van de de 
Agrarische Natuur Vereniging Weide en Waterpracht. 

o Medewerking verleent aan het tv-programma Lang leve de lente. 
o Onze beelden van de kerkuilen en spreeuwen worden nu ook getoond in Stichting Bezoekerscentrum de 

Veenweiden 

o Ter promotie het spel ‘Vogelen met Getallen’ georganiseerd. 
o Ter promotie op de Molenmarkt gestaan met een kraam. 

o Nadat we waren benaderd door een imker gestart met een project om een bijen kast met camera in de 
toekomst te realiseren.  

o In contact gekomen met Camping polderflora en gestart met project voor aantal camera’s op de camping 
waaronder een torenvalken kast en ijsvogelwand.  

o In het kader van het jaar van de Eekhoorn gestart met project Camlocatie EEKHOORN gezocht! 

o Later dat jaar een dag op pad om mogelijke locaties te bezoeken voor project Camlocatie EEKHOORN 
gezocht. 

o Ons aangemeld als goed doel bij Doelshoppen.nl http://www.doelshoppen.nl/?doel_id=15547  

Jaar 2014 2014 2014

Cam locatie Torenvalk 1 Tortel-duif Voercamera 1

Soorten waargenomen Torenvalk, 

Bosuil, Kerkuil, 

Steenuil, Kauw

Turkse tortel div tuinvogels, 

egel, bunzing, 

bosmuis, 

woelmuis, 

spitsmuis, 

eekhoorn

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

Nee Nee N.v.t.

Nestbouw Ja Ja N.v.t.

Nestje? En van welke 

vogelsoort

Ja, torenvalk Ja, turkse tortel N.v.t.

1e ei 23-mrt 14-dec-13 N.v.t.

aant. Eieren 5 2 N.v.t.

1e uit het ei 27-apr 30-dec-13 N.v.t.

Totaal aantal jongen 5 2 N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel 5 Nee N.v.t.

Datum uitgevlogen 25-29-mei N.v.t. N.v.t.

2e nest? Nee Nee N.v.t.

1e ei N.v.t. N.v.t. N.v.t.

aant. Eieren N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1e uit het ei N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal aantal jongen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Datum uitgevlogen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bijzonderheden

Camera statistieken

http://www.doelshoppen.nl/?doel_id=15547
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o Aanvraag ingediend bij het Rabobank Rijnstreek Fonds van de Rabobank om het project Slechtvalken 

Alticom toren te Alphen aan de Rijn te financieren. 
o Aanvraag gedaan bij Kringloopwinkel "De Kring" Reeuwijk voor een donatie voor het project Camlocatie 

EEKHOORN.  
 

 De groei van de Stichting is enorm hard gegaan. Dit bracht wel veel werkzaamheden met zich mee, dus we 

hebben het erg druk gehad en veel werk verricht. We zien de toekomst positief tegemoet en verwachten zelfs dat 
we in de toekomst meer mensen nodig zullen hebben om alles goed draaiende te houden.  

 Als het bezoekersaantal blijft stijgen hebben we in de toekomst ook een zwaardere server nodig.  

2. Jaarrekening 
 In 2014 heeft NestkastLIVE een flinke groei doorgemaakt. Dus ook op financieel gebied.  

 Er is geïnvesteerd in promotie materiaal en er zijn aanvragen gedaan voor donaties en fondsen. 

 We zijn 55x door particulieren gesteund dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, aankoop 

armbandjes en/of kalender.  
 Daarnaast was de realisatie om een stichting te worden alleen mogelijk dankzij de financiering door de voorzitter 

zelf.  

 
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2014 met indien van toepassing gespecificeerd per soort. 

 

 
 

  

De lichtgroene kolommen zijn sub specificaties van NKL algemene zaken. 

 
Toelichting 

 De Eekhoorn 

De eekhoorn is 10x als project gesteund en 6x geadopteerd. 
Er is een éénmalige gift gedoneerd door de Kringloopwinkel "De Kring" Reeuwijk van €250,00. 

Dit geld wordt in 2015 ingezet voor de camlocatie de Eekhoorn.  
 De Slechtvalk 

Het project voor de Slechtvalk is 1x gesteund 

Er loopt nog een aanvraag bij het Rabobank Rijnstreek Fonds van de Rabobank om het project Slechtvalken 

Alticom toren te Alphen aan de Rijn te financieren.  
Dit geld wordt in 2015 ingezet voor de camlocatie Slechtvalken Alticom toren te Alphen aan de Rijn. 

 De Boerenzwaluw 

De boerenzwaluw is 12 x als project gesteund, 1x gewoon gesteund en 7x geadopteerd. Daarnaast heeft ANV 
Weide & Waterpracht een éénmalige gift gedoneerd van €100,00. 

Het geld is gebruikt om de camlocatie te realiseren.  

 De IJsvogel 

Het project voor de IJsvogel is gefinancierd door Camping Polderflora. Voor dit geld is een deel van de 
benodigde materialen gekocht. De rest zal in 2015 worden besteed.   

 De Bijen 

Het project voor de Bijen is volledig gefinancierd door Stripecity.  
Het geld is gebruikt om de camlocatie te realiseren.  

 De Kerkuil 

De kerkuil is 2x geadopteerd. 
Dit geld is nog niet besteed en hopen we in 2015 in te zetten. 

 De Spreeuw 

Eekhoorn Slechtvalk Boerenzwaluw IJsvogel Bijen Kerkuil Spreeuw Torenvalk Merel

Steun 600,00€     30,00€       525,00€           1.608,70€     783,61€     30,00€    15,00€    50,00€     15,00€     

Uitgave -€          -€          521,05€           1.472,91€     783,61€     -€        -€        -€        -€        

Beschikbaar 600,00€     30,00€       3,95€               135,79€        -€          30,00€    15,00€    50,00€     15,00€     

hoofdcategorie

subcategorie

Huismus Ransuil Armbandjes Kalender MarktOpendag NKL NKL Totaal Controle totalen

15,00€     30,00€   339,50€       175,05€     259,00€           849,54€                       1.623,09€                    5.325,40€            

-€        29,95€   289,79€       110,30€     84,75€             963,65€                       1.448,49€                    4.256,01€            

15,00€     0,05€     49,71€        64,75€      174,25€           -114,11€                      174,60€                       1.069,39€            
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De spreeuw is 1x geadopteerd. 

Dit geld is nog niet besteed en hopen we in 2015 in te zetten. 
 De Torenvalk 

De torenvalk is 3x geadopteerd. 

Dit geld is nog niet besteed en hopen we in 2015 in te zetten. 
 De Merel 

De merel is 1x geadopteerd. 

Dit geld is nog niet besteed en hopen we in 2016 in te zetten. 
 De Huismus 

De huismus is 1x geadopteerd. 

Dit geld is nog niet besteed en hopen we in 2016 in te zetten. 

 De Ransuil 

De ransuil is 2x geadopteerd. 
Dit geld is gebruikt om een mand te plaatsen op locatie waar een nest met storm uit de boom was gewaaid.  

 NKL algemeen en subcategorieën  

Van 2013 was er € 293,64 over wat mee ging naar 2014. 
Er zijn 26 bestellingen gedaan om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 

Er zijn 10 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting. 
De opbrengst van de Open dag boerenzwaluwenproject “We schrijven het op de balk”  was € 98,00. 

De opbrengst van de Molenmarkt was € 161,00. 

De stichting werd in het algemeen 17x gesteund.  
Daarnaast was er gesteund door verzendkosten te vergoeden van de kerstkaarten en kalenders 

We ontvingen dit jaar éénmalig een uitbetaling van € 28,50 via Tradetracker dankzij bezoekers die via de 
Vivara banner op de website een bestelling bij Vivara hadden gedaan.  

De notariskosten voor het worden van een stichting zijn wegens het ontbreken van voldoende geld betaald 

door de voorzitter zelf.  
Het geld wordt besteed aan diverse algemene zaken voor de stichting.  

o Hosting van de website 
o Drukwerk 

o prijzen tbv acties 

o aanschaf armbandjes 
o Verzendkosten 

o kraam huur molenmarkt 
o aanschaf software tbv de website 

o aanschaf software tbv werkzaamheden op de computer 
o algemene onderhoudskosten zoals hout, bekabeling, vogelvoer, kleine onderdelen als schroeven, 

ringen, tape, verf etc.  

o promotiekleding 
o kosten KvK 

o kosten van de bankrekening 
 

 Conclusie 

We ontvingen totaal € 5.325,40 aan steun. Hiervan is € 4.256,01 besteed in 2014. Het bedrag van € 1.069,39 

gaat mee naar 2015 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 
Jaaroverzicht van 2014 van de Rabobank. 

 
  

Steun 5.325,40€            

Uitgave 4.256,01€            

Beschikbaar 1.069,39€            
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