
 

Stichting Welkevogelisdit 

Jaarverslag 2019 

 

Castricum, januari 2020 

Onderstaand vindt u het jaarverslag van de stichting Welkevogelisdit over 2020, het zesde jaar 

van haar activiteiten.  

 

Aantal bezoekers 

Tot aan april 2018 is er sprake geweest van een doorgaande stijging. De stopzetting op dat 

moment van de Google Grant leidde tot een flinke daling van het aantal bezoekers. In 2019 lijkt 

er sprake te zijn van een stabilisatie. Nog steeds zit er een duidelijke piek in het voorjaar, vooral 

mei is een drukke maand. In de zomer daalt het aantal bezoeken.   

Al met al schommelt het aantal bezoekers tussen de 15.000 en 30.000 per maand, voor een 

kleine website een mooi aantal. 

 

 

 

Naast de Nederlandstalige website is ook de Engelse versie online; www.whatbirdisthis.org. Tot 

nu toe hebben we relatief weinig aandacht gegeven aan deze website. Er was weinig verkeer en 

er vindt niet een zelfstandige groei plaats. In de laatste twee maanden van 2019 lijkt daar enige 

verandering in te komen. In november en december is er sprake van een snelle stijging. Uiteraard 

is het de vraag of deze groei zich zal doorzetten. 
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Activiteiten 

In 2019 zijn er geen belangrijke herzieningen van de site geweest. Wel is er aan het einde van 

het jaar nagedacht over een aantal grote wijzigingen die we willen doorvoeren. Dat betreft dan 

vooral een hernieuwde inspanning om via advertenties inkomsten te krijgen, zodat de stichting 

zichzelf kan bedruipen. Dit zal in 2020 uitgewerkt worden. 

 

Op facebook is een community gestart op www.whatbirdisthis. Inmiddels zijn er ca 143 mensen, 

vooral uit de USA lid van de community en helpen zij elkaar in de determinatie van vogelsoorten. 
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Jaarrekening 2019   
   

    
Inkomsten 2019 2018 2017 

Kleine donaties (<1.000) 160 60 375 

Grote donaties 2200 2000 2000 

Totaal 2360 2060 2375 
    

    

    

Uitgaven    

Ontwikkeling site  484 193,6 

Hosting site 416,24 428,69 198,44 

URL-kosten  73,68 36,84 

Presentiekosten  94,99  

Bankkosten 85,11 253,44 264,78 

Aflossing lening 1200 1000 1000 

Overige onkosten 540  350 

Totaal 2241,35 2334,8 2043,66 

    

    
Saldo 118,65 -274,8 331,34 

    
Saldo rekening  per 31 dec 479,72 361,07 635,87 

 
 

   
 

Het vermogen van de stichting bestaat uit het banksaldo van € 479,72. In 2019 is een laatste 

schuld van € 1.200 ten bate van de crowdfund-actie uit 2015 afgelost. Daarmee is de stichting op 

31 december 2019 schuldenvrij. 

Het totale vermogen van de stichting is daarom per 31 december 2019 gelijk aan het banksaldo, 

te weten € 479,72. 


