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Castricum, januari 2019 

Onderstaand vindt u het jaarverslag van de stichting Welkevogelisdit over het vijfde jaar van haar 

activiteiten.  

 

Aantal bezoekers 

In 2018 is het aantal bezoekers gedaald. Dit had vooral te maken met het feit dat halverwege het 

jaar de gratis mogelijkheid om te adverteren via Google afliep, de zogenaamde Google Grant.  Bij 

Google mogen woorden als “vogel” of “vogels” niet meer gebruikt worden als zoektermen, terwijl 

deze nu juist gebruikt worden door mensen die op zoek zijn naar bepaalde vogelsoorten. Het 

heeft geleid tot een lager aantal bezoekers, maar wel tot bezoekers, die gerichter uitkomen bij de 

site. 

Nog steeds zit er een duidelijke piek in het voorjaar, vooral mei is een drukke maand. In de zomer 

daalt het aantal bezoeken.   

 

Activiteiten 

In 2018 zijn er geen belangrijke herzieningen van de site geweest. Er is een kleine aanpassing 

gedaan in de betaalomgeving, waardoor er nu via Mollie Payment gedoneerd kan worden. Dat 

leidt tot een besparing op de bankkosten. De Rabo-rekening is ingeruild voor een Triodos- 

rekening. 

Er moest een nieuw hosting-pakket bij Greenhost worden afgesloten, omdat het aantal bezoekers 

structureel te hoog is geweest. Hierdoor zal hopelijk de snelheid van het zoeken toenemen. 

 

Op facebook is een community gestart op www.whatbirdisthis. Dat heeft geleid tot een lichte 

stijging van het aantal bezoeken op de engelstalige site. Inmiddels zijn er ca 15 mensen, vooral 

uit de USA lid van de community en helpen zij elkaar in de determinatie van vogelsoorten. 

 

 

  

http://www.whatbirdisthis/


Financieel verslag 2018 

Overzicht Jaarrekeningen  
   

      

      
Inkomsten 2018 2017 2016 2015 2014 

Kleine donaties (<1.000) 60 375 308,55 345,01 2526,36 

Grote donaties 2000 2000 4000 5000 5000 

Crowdfundactie    6002  
Lening     7100 

Advertenties    249,87  
Totaal 2060 2375 4308,55 11596,88 14626,36 

   
   

   
   

   
   

Uitgaven   
   

Ontwikkeling site 484 193,6 5.808,00 580,8 10720,6 

Ontwikkeling Engelstalige site  1.742,40  1645,6 

Hosting site 428,69 198,44 198,44 198,44 360,58 

URL-kosten 73,68 36,84 241,56 237,42 249,9 

Presentiekosten 94,99  33,85 107,4 281,95 

Bankkosten 253,44 264,78 274,41 305,58 197,76 

Aflossing lening 1000 1000 2000 3000 100 

Reis en verblijfkosten    347,8 115,3 

Crowdfundactie    659,75  
Overige onkosten  350 159,62 357,6 302,5 

Totaal 2334,8 2043,66 10.458,28 5794,79 13974,19 

   
 

  

      
Saldo -274,8 331,34 -6.149,73 5802,09 652,17 

      
Saldo rekening  per 31 dec 361,07 635,87 304,53 6.454,26 652,17 

   
   

 

 
Het vermogen van de stichting bestaat uit het banksaldo van € 361,07. De lening van € 7.100,-  

uit 2014 is inmiddels afgelost. In 2019 zal een laatste schuld van € 1.200 ten bate van de 

crowdfund-actie uit 2015 worden afgelost.  

Het totale vermogen van de stichting is daarom per 31 december 2018 nog negatief, namelijk 

1.200 – 361,07 = €  - 838,93 


