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Gegevens Stichting NestkastLIVE 

Stichting NestkastLIVE 

Als stichting opgericht op: 21 maart 2014 
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2402HR Alphen aan den Rijn 

KvK-nummer: 60283610 
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BIC (benodigd voor betalingen uit buitenland): RABONL2U 
RSIN/fiscaal nummer: 8538 42 905 

 

Bestuur 
Arie Kwakernaak - Voorzitter, 

Trudy Groen - Penningmeester, 
Ewout Groen - Secretaris 

Verslag van het bestuur  
 In 2017 ging de groei en ontwikkeling bij stichting NestkastLIVE verder. Er is ondanks mankracht te kort opnieuw 

veel werk verricht. Dit dankzij de grote motivatie en inzet van Arie en Trudy. We zijn nog steeds op zoek naar een 
extra persoon of personen. De werkdruk is nog steeds hoog waardoor we niet alles hebben kunnen doen wat we 

wilde. Gelukkig is er een hoop motivatie om toch door te gaan. Er is een proef geweest waarbij we ondersteuning 
kregen van een aantal vrijwilligers voor de updates. Helaas hebben we dit niet kunnen voortzetten. Het toezicht 

houden op de shoutboxen blijft veel tijd kosten. We hebben een moderator account toegevoegd.  
 Nieuwe soorten/cam locaties die erbij zijn gekomen dit jaar waren: Blijdewei (mezenkast), Houtduif, Plasdras, 

Pimpelmees 2, Pimpelmees 3.  

 Er werd op social media, de radio en in de krant ook diverse malen aandacht besteed aan NestkastLIVE met de 

slechtvalken en de plasdras camera in het bijzonder.  

 Het bezoekers aantal is dit jaar weer wat gestegen en lijkt op de aantallen van 2015. Zie het schematisch 

overzicht hieronder 

 
 De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren dat het eileg aantal duidelijk hoger was, maar wat met succes is uitgevlogen 

beduidend lager. Het koude voorjaar en daarmee samenhangend voedselaanbod kan hierin meegespeeld hebben. 
Bij de kerkuilen kwam een nieuw paar en bij de slechtvalken werd de man verjaagd door een nieuwe man. De 

spreeuwenkast werd na het uitvliegen van de jongen in bezit genomen door een bijenvolk. Pimpelmees 3, een 

nieuwe camera/kast bleek gelijk een groot succes met maar liefst 15 eitjes, waarvan er 13 jonge pimpels met 
succes werden grootgebracht en uitvlogen.  

Hieronder een schematisch overzicht van de statistieken. 
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 De belangrijkste werkzaamheden van de Stichting bestonden dit jaar uit: 

o Verder gegaan met lopende en nieuwe projecten. Zoals de plasdras camera wat een groot succes is 

gebleken.  
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 nieuwe soort(en) te laten zien (werving geld en selectie locatie, aanschaf 

spullen, nieuwe kasten maken, 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 

2. Jaarrekening 
 In 2017 ging de groei van Stichting NestkastLIVE gestaag door.  
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 Er werd 133x door particulieren toegezegd te steunen dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, 

aankoop armbandjes en/of kalender etc. Hiervan waren er 3 die uiteindelijk niet betaald hebben. Uiteindelijk 
ontvingen we dus 58 x steun van particulieren. 

 De aanvraag die was ingediend bij Stichting Kringloopwinkel Reeuwijk De Kring om het project Plasdras te 

realiseren werd goedgekeurd en we ontvingen een bedrag van € 358,00. 

 Van A Boer Transport uit Nieuw-lekkerland kregen we een steunbedrag van € 250,00 als bedankje voor onze 

medewerking aan een fotoshoot van hun wagenpark.  

 In opdracht van Kinderboerderij de Blijde Wei zijn we daar een camera project gestart waarvoor € 1.146,82 nodig 

was welke ook door Kinderboerderij de Blijde Wei is betaald.  

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2017 met indien van toepassing gespecificeerd per soort. 

 
 

 
 

  
 
De lichtrode kolommen zijn sub specificaties van NKL algemene zaken. 

Toelichting 
Een extra Toelichting 

 De Boerenzwaluw 

De boerenzwaluw hadden vorig jaar kleurenbeelden gerealiseerd en kwamen we iets te kort. Omdat er dit 

jaar geen steun is binnengekomen voor de boerenzwaluw staat dit bedrag nog steeds in de min.  
 De Bosuil 

Locatie bosuil3 gerealiseerd waar we niet voldoende specifieke bosuil steun voor hebben gekregen. 

 De Huismus 

De huismus werd 1x geadopteerd. Dit geld is samen met geld vorige jaren nog niet ingezet.  
 De Kauw 

Kleurenbeeld gerealiseerd 

 De Kerkuil 

 Kleurenbeeld gerealiseerd 

 De Pimpelmees 

minbedrag is nog van de realisatie van de nw camerakast.  
 De Merel 

De merel had nog geld van 2014. Dit geld is nog niet ingezet. We hopen dit in een ander jaar in te zetten 

voor een nestbeschermingsproject.  

 Plasdras 

Steun ontvangen, maar niet voldoende, dus NKL heeft uit de algemene pot meebetaald.  
 NKL algemeen en subcategorieën  

Vanuit 2016 namen we de volgende geldverdeling mee naar 2017 
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Er zijn 1 bestelling gedaan om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 

Er zijn 6 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting. 
Bij de Stichting werd er 35x toegezegd de stichting algemeen te steunen. Hiervan zijn er uiteindelijk 32 

betaald. 
We ontvingen dit jaar 1x een uitbetaling via Tradetracker dankzij bezoekers die via de Vivara banner op de 

website een bestelling bij Vivara hadden gedaan. We ontvingen begin van € 31,12. 
Het geld wordt besteed aan diverse algemene zaken voor de stichting.  

o Hosting van de website 

o Drukwerk 
o Verzendkosten 

o algemene onderhoudskosten zoals hout, bekabeling, vogelvoer, kleine onderdelen als schroeven, 
ringen, tape, verf etc.  

o kosten van de bankrekening 

o Ook werd er valbescherming aangeschaft.  
o Voor de website werd er een andere player aangeschaft om ondersteuning op mobiele apparaten 

beter te ondersteunen. 
 

 Conclusie 

We ontvingen totaal € 4.405,66 aan steun. Hiervan is € 4083,76 besteed in 2017. Het bedrag van € 321,90 
gaat mee naar 2018 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 

Jaaroverzicht van 2017 van de Rabobank. 
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