
 
  

  Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen 

Activiteitenverslag 
  

 Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de wereldwijde recessie heeft de 
Van Heest Stichting gedurende 2021 een afwachtende positie ingenomen en 
geen bijdragen gegeven of toegezegd aan nieuwe projecten. Lopende 
projecten werden in 2021 gevolgd door de bestuursleden van de stichting. 
De voortgang is als volgt: 

 
Marker Wadden 
Over het experiment bodemsubstraten en pioniervogels in de Marker 
Wadden is een uitgebreid jaarverslag opgesteld waarin zowel de 
begroeiingsresultaten als de toename van broedvogels worden vermeld, 
zoals de vestiging van een grote kolonie visdieven als ook het verschijnen van 
de bontbekplevier en de scholekster. In 2022 zal dit onderzoek worden 
voortgezet. 
 
SOVON  
Ten behoeve van de het bijhouden van de SOVON LiveAtlas is in 2020 een 
bijdrage van EUR 2.000 toegekend. LiveAtlas is een project dat met behulp 
van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland 
in kaart brengt. Een logisch vervolg op de SOVON Vogelatlas. Iedere 
complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De 
lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. De 
LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in 
Nederland. 
                                            
Verkort overzicht beschikbare middelen en bestedingen 

                                      

  
 
Besteed aan de doelstelling 
In het verslagjaar heeft de stichting EUR  0 besteed aan haar doelstellingen.  
 
Remuneratie bestuursleden 
De directie wordt door het bestuur uitgevoerd. Er is geen personeel in dienst 
(2020: 0). Alle bestuursleden zijn net als in voorgaande jaren onbezoldigd. 

  

(alle bedragen in EUR)

Beschikbare middelen begin 2021 8.016

Gerealiseerde financiële baten 2021 4.517
Totaal beschikbare middelen 12.533

Bestedingen 2021:
Kleine bijdragen 0
Totale bestedingen 0

Beschikbare middelen eind 2021 12.533



 
  

  Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen 

Staat van baten en lasten over 2021 
  
   Exploitatie  Exploitatie 
   2021  2020 
   EUR  EUR 
      
Baten    
Financiële baten   4.517   3.930  
Som der baten   4.517   3.930  
    
Lasten    
Financiële lasten   427   360  
Overige lasten   98   7.066  
Som der lasten   525   7.426  
        
Saldo   3.992   -3.496  



 

 

 


