
 
Fiscale informatie 
 
Fiscaal aftrekbaar zijn volgens de wet 'alle niet verplichte bijdragen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.' 
 
In overleg met de fiscus is de Vogelwacht Uffelte e.o. aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' 
volgens artikel 24 van de Successiewet. Onder de volgende voorwaarden is een sponsorbijdrage of donatie 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: 
De fiscus hanteert voor een aftrekpost als Vogelwacht Uffelte e.o. een minimum- en een 
maximumdrempel. De ondergrens bedraagt 1% van het verzamelinkomen van de belastingplichtige 
met een minimum van € 60. Alleen wanneer het totaalbedrag aan giften boven deze drempel uitkom t, 
is dit aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Er geldt ook een maximumgrens. In totaal kan er niet meer worden afgetrokken dan maximaal 10% 
van het verzamelinkomen. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. 
 
ANBI 
Tenaamstelling en contactadres van de ANBI aangemerkte vereniging: 
Vogelwacht Uffelte e.o. 
Kievitweg 61 
7971 DB Havelte 
Tel: 0521-342563 
E-mail: vogelwacht@live.nl 
www.vogelwachtuffelte.nl 
RSIN / Fiscaal nummer: 8168.23.704 
Kamer van Koophandel nummer: 04074457 
Het KvK-uittreksel is opvraagbaar op het postadres van de Vogelwacht Uffelte e.o. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Vogelwacht Uffelte wordt gevormd door zeven bestuursleden;  een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en 4 algemene bestuursleden.  
De bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging wat tot uitdrukking komt in 
de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder onderhoudt zij contact met de verschillende 
werkgroepen.  
 
Doelstelling 
De vereniging heeft ten doel: 
De belangstelling wekken voor, en het beschermen van de natuur en het landschap in de ruimste zin van het 
woord, in het bijzonder betreffende de vogels. 
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door: 
het organiseren van excursies, lezingen, tentoonstellingen en soortgelijke activiteiten; 
het geven van voorlichting; 
het bestuderen van de natuur in het algemeen, evenals het inventariseren en bestuderen van vogels 
in het bijzonder; 
het daadwerkelijk verbeteren van leef- en broedomstandigheden van in de natuur levende vogels, 
onder andere door het ophangen, inspecteren en schoonhouden van nestkasten. 
 
 
Statuten van de Vogelwacht Uffelte e.o. 
De statuten van de Vogelwacht Uffelte e.o. zijn opvraagbaar op het postadres van de vereniging. 
 
Beloningsbeleid 
De Vogelwacht Uffelte e.o. kent geen beloningen toe en geeft alleen summiere kostenvergoeding aan DB leden 
 
Beleidsplan 
Continuering van de, op de natuur en op de vogels in het bijzonder betrekking hebbende, 
beschermende, beherende, verbeterende, voorlichtende en educatieve werkzaamheden, uitgevoerd 



door de verschillende werkgroepen (t.w.: weidevogels, nestkastcontrole, zwaluwen, torenvalken, 
broedvogelinventarisatie, kerkuilen, steenuilen, ringen, activiteiten en pr) en daar waar nodig 
aanpassingen doorvoeren indien nodig n.a.v. hernieuwde zienswijzen en/of ontwikkelingen m.b.t. 
natuur, milieu en/of ruimtelijke ordening. 
Het betrekken van jeugd (<15) bij werkzaamheden behorend bij diverse werkgroepen, ten einde daar 
waar mogelijk, deze doelgroep te behouden voor de vereniging. 
 
Financiële verantwoording 
financieel overzicht 2014 en begroting 2015 (link) 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Jaaroverzicht 2014 
 
Ledenaantal 2015 
De vereniging telde op 1 januari 2016 een ledenaantal van 685, waarvan ca 100 personen als 
vrijwilliger van één of meerdere werkgroepen werden aangemerkt. 


