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Bestuur 

Arie Kwakernaak - Voorzitter, 
Trudy Groen - Penningmeester, 

Ewout Groen - Secretaris 

Verslag van het bestuur  
• In 2018 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. 

• Nieuwe soorten/cam locaties die erbij zijn gekomen dit jaar waren: Boerenzwaluw 2, Bosuil 3, Buizerd, en de 

Roodborst. 

• Er werd op social media, de radio en in de krant ook diverse malen aandacht besteed aan NestkastLIVE met de 
slechtvalken en de buizerd camera in het bijzonder.  

• Het bezoekers aantal is dit jaar enorm gestegen. Zie het schematisch overzicht hieronder. We denken dat dit 

vooral door de nieuwe soorten is gekomen. Daarnaast is de Plasdras camera ook een groot succes.  

 
• De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren dat het eileg opnieuw gestegen was en gelukkig ook het broedsucces. Dit is 
deels ook doordat we meer nestlocaties hebben toegevoegd. Verdere bijzonderheden waren dat we de bijen met 

succes hebben verhuist naar een andere locatie. Organisch nestmateriaal wat buiten was aangeboden blijkt 
dodelijke te zijn. Meesjes komen vast te zitten met hun pootjes. We hebben dit ook gemeld bij de 
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bedrijven/organisaties die dit verkopen. Bij de kerkuilen was het onrustig ivm de aanwezigheid van meerdere 
kerkuilen. En de boerenzwaluwen waren ineens verdwenen op locatie 1 waardoor we een andere locatie in beeld 

hebben gebracht.  
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 buizerd camera, plasdras camera wat beide 

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 2018 ging de groei van Stichting NestkastLIVE gestaag door.  

• Er werd 104x door particulieren toegezegd te steunen dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, 

aankoop armbandjes en/of kalender etc. Hiervan waren er 9 die niet betaald hebben. Uiteindelijk ontvingen we 
dus 95 x steun van particulieren. 

• Kinderboerderij de Blijde Wei financierde een nieuwe camera voor op hun locatie welke wij geïnstalleerd hebben. 

• Stichting Gouwe Wiericke steunde de nieuwe boerenzwaluw locatie. 

• Er werd nav een actie omtrent een nieuwe soort voor 2019; de lepelaar veel voor deze soort gesteund.  

• Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2018 met indien van toepassing gespecificeerd per 

soort. 

 

 

 

 
De lichtblauwe kolommen zijn sub specificaties van NKL algemene zaken. 

Toelichting 
Vanuit 2017 namen we de volgende geldverdeling mee naar 2018 
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Er zijn 18 adopties toegezegd, waarvan er 13 pakketjes zijn betaald en verstuurd.  
Er is 1 bestelling gedaan om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 

Er zijn 23 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting. 
 

Bij de Stichting werd er 29x toegezegd de stichting algemeen te steunen. Hiervan zijn er uiteindelijk 28 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 in juli € 39,03. 

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

• Hosting van de website 

• Drukwerk 

• Verzendkosten 

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

• kosten van de bankrekening 

• Acties  

• Opstelling zonnepanelen 

• Upgrade camera’s  

 

• Conclusie 
We ontvingen totaal € 4.154,48 aan steun. Hiervan is € 2976,59 besteed in 2018. Het bedrag van € 1177,89 gaat 

mee naar 2019 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 
Jaaroverzicht van 2018 van de Rabobank. 
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