STICHTING TOT BEHOUD VAN DE IERSE VENEN
ACTIVITEITENVERSLAG 2017
1. Studiefonds en Burrenfonds:
 Er zijn dit jaar twee studiefondssubsidie toegekend; uit het Burrenfonds geen.
 1. Tina Claffey / Mary Ruddy, Ellis Workshops/Letterfrack Ierland. Voor
uitgave van het boek Tapestry of Light ( verzameling van macro foto’s van
Co Offaly waaronder veel van venen).
 2. Jelmer Nijp / WUR. Voor onderzoek in Fins veen “Drainage Effects on
Hydrological Self-regulation in Peatlands."
2. Veenaankoop:
 geen nieuws dit jaar..
3. Correspondentie en contacten:
 Correspondentie naar externe contacten is door secretaris/penningmeester
verzorgd; ook is zorg gedragen voor het nodige contact met de IPCC (Irish
Peatland Conservation Council); beantwoorden van vragen, overschrijvingen
van studiefondsuitkeringen, administratie, websitebeheer etc..
 Intern (binnen het bestuur) is geregeld per e-mail en telefoon overleg gevoerd.
 De voorzitter bezoekt Ierland meerdere keren jaarlijks voor overleg met en het
onderhouden van contacten met Ierse collega’s die werken in veenonderzoek en
veenbescherming. Deze contacten vinden merendeels plaats in voor- en najaar
in combinatie met het geven van colleges in Cork en Galway en het leiden van
verschillende excursies.
5. Vergadering vond plaats op:
 14 maart 2017 (in Utrecht)
6. Andere zaken:
 Bestuurssamenstelling: geen wijzigingen. Alle lidmaatschappen en functies
worden voortgezet.
 De website is actief en wordt bijgehouden, het adres is: www.iersevenen.eu
 Dit jaar heeft de stichting een ‘Award’ toegekend aan Leo Hallisey die zich al
vele jaren lang in het westen van Ierland inzet voor Ierse venen - vooral
blanket bogs. Op 24 september 2017 heeft de voorzitter hem de bronzen
Award-plaquette overhandigd in Letterfrack.

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE IERSE VENEN
FINANCIEEL VERSLAG 2017

BALANS 31-12-2017
euro
773,09
85.631,65
86.404,74

ING zakelijke rekening
ING zakelijke spaarrekening
som

batig saldo 1-1-2017
resultaat over 2017
som

euro
89.828,93
-3.424,19
86.404,74

_____________________________________
BATEN/LASTEN

2017
euro

Baten
1. rente spaarrekening
2. terug ontvangen

som
Resultaat is negatief:
saldo over 2017

euro
Lasten

157,25
76,00

233,25

3. admin. & div.
4. bank & effecten
5. studiefonds
6. Burrenfonds
som

2.032,37
125,07
1.500,00
0,00

3.657,44

-3.424,19 euro

_______________________

FONDSENBESTEMMINGEN; 31/12/2017
totaal balans 2017
bestemming
aankoopfonds
Burrenfonds
vrije gelden (=rest)

86.404,74
38.814,00 *
9.778,60
37.812,14 **

*aankoopfonds:
in euro: 38.814,00 (15.882,31 is gereserveerd voor Ardagh Bog en 22.931,69 voor overige
veenaankopen)
**vrije gelden:
zijn bestemd voor de dekking van lopende onkosten, vormen de basis voor het studiefonds
en zijn beschikbaar voor eventuele noodsituaties ten aanzien van veenbescherming

