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de bosparelmoervlinder) en 
beschermingsmaatregelen 
(onder andere voor de kleine 
heivlinder). 

Waarom doen we dit? 
Vlinders zijn een uitstekende 
graadmeter voor een rijke 
natuur. Daarom vinden wij dat 
overal waar vlinders en libellen 
van nature thuishoren, ze ook 
te vinden moeten zijn. Vlinders 
– en met hen vele andere dieren 
en planten – zijn de afgelopen 
100 jaar in Nederland sterk in 
aantal achteruitgegaan. Wij 
doen alles wat we kunnen om 
te zorgen dat over 100 jaar alle 
vlindersoorten weer voorkomen 

lukt om nog eens € 1,9 miljoen 
extra aan projectbijdragen van 
overheden, organisaties, bedrij-
ven en fondsen te besteden aan 
de bescherming van vlinders en 
libellen. 

Accountantsverklaring
De Vlinderstichting heeft een 
statutair directeur/bestuurder, 
Titia Wolterbeek, die verant-
woording verschuldigd is aan 
de Raad van Toezicht. De Raad 
ziet onder andere toe op de 
vaststelling van de begroting, 
de jaarrekening en het jaar-
verslag en de vaststelling van 
beleidsplannen. Momenteel 
bestaat de Raad uit de volgende 
leden: Marc de Wit, Nuenen 
(voorzitter); Femmy ten Cate, 
Bergschenhoek; Anke Dielissen, 
Breda; Gerdo van Grootheest, 
Culemborg; Rik Leemans, 
Bennekom; Robert Metzke, 
Leiderdorp; Jurgen Berendsen, 
Veenendaal. De Jaarrekening 
2018 is vastgesteld door de 
directeur, goedgekeurd door de 
Raad van Toezicht en gecontro-
leerd door Alfa Registeraccoun-
tants uit Nijkerk, waarbij een 
goedkeurende controleverkla-
ring is afgegeven.

Financiële positie
De Vlinderstichting heeft een 
stevige financiële basis. De zo-
genaamde continuïteits reserve, 
een reservepot voor als het 
onverwachts financieel slecht 
gaat met de organisatie, is op 
orde. Deze is vastgesteld op mi-
nimaal de helft van de jaarlijkse 
kosten. Daarnaast hebben we 
nog een kleine beschermings-
reserve: ruimte voor de 
inzet van eigen middelen voor 
investeringen en bescher-
mingsprojecten. Ook in 2018 
hebben we daarmee projecten 
kunnen doen op het gebied van 
voorlichting (uitbreiding van 
de informatie op de website), 
onderzoek (bijvoorbeeld naar 

JAARREKENING 2018
Baten uit eigen fondsenwerving en rente  €
Donaties, giften en schenkingen 200.414
Extra gift 9.456
Nalatenschappen 1.103
Opdrachten en bijdragen 1.971.216
Overige baten 57.818
Rentebaten -1.796
Totaal baten uit eigen fondsenwerving en rente 2.238.211

Uit reserves  €
Reserve financiering activa 4.201
Bestemmingsreserve overige 102.745
Totaal uit reserves 106.946
Totaal baten 2.345.157

Besteed aan doelstellingen  €
Projecten 2.131.428
Tijdschrift 62.734
Afdrachten en bijdragen 31.529
Totaal besteed aan doelstelling 2.225.691

Kosten eigen fondsenwerving 118.966
Dotatie bestemmingsreserve 500
Totaal lasten 2.345.157

De Vlinderstichting heeft het 
financiële boekjaar 2018 goed 
afgesloten. De totale baten wa-
ren € 2.238.211, waarvan wij 93% 
hebben kunnen besteden aan 
onze doelstelling: de bescher-
ming van vlinders en libellen.

In deze samenvatting van de 
Jaarrekening 2018 geven we u 
een beeld van wat u met uw 
donatie mogelijk maakt en van 
de financiële positie van De 
Vlinderstichting. 

Belang van donaties
De Vlinderstichting heeft 
geen structurele subsidies of 
vaste bijdragen van overheden, 
bedrijven of fondsen. Juist 
donaties en giften (in 2018 ruim 
€ 210.000,-) zijn voor De Vlinder-
stichting daarom uitermate 
belangrijk. Daarmee hebben we 
de ruimte om, naast de uitgave 
van het tijdschrift en het organi-
seren van bijeenkomsten als de 
Landelijke Dag, snel in te spelen 
op de actualiteit. Zo hebben wij 
in 2018 bijvoorbeeld ‘nectar-
kroegen’ voor de kleine heivlin-
der kunnen inrichten op het 
Kootwijkerzand en zo voorko-
men dat deze vlinder hele maal 
uit ons land zou verdwijnen. 
Daarnaast hebben wij bij over-
heden, in de Tweede Kamer en 
in kranten, op radio en tv extra 
aandacht kunnen vragen voor 
de insectensterfte en hebben 
wij ons actief in kunnen zetten 
voor de ontwikkeling van het 
Deltaplan Biodiversiteitsher-
stel. Wij gebruiken uw donaties 
ook als ‘smeermiddel’ voor het 
verkrijgen van projectgelden. 
Vaak wordt er bij een subsidie 
een eigen financiële bijdrage 
verwacht, die we alleen kunnen 
inzetten doordat we financieel 
gesteund worden door meer 
dan 5.000 trouwe donateurs. 
Wij (en de vlinders!) zijn u daar 
zeer erkentelijk voor, want daar-
door is het ons in 2018 weer ge-

waar ze van nature thuishoren.
Met vlinders kiezen wij voor 
een positieve benadering van 
enthousiasmeren en inspire-
ren. Ieders inzet wordt vanzelf 
beloond met prachtige vlin-
ders. Wij zorgen voor kennis en 
ondersteuning en voor de harde 
cijfers ter onderbouwing.
Deze aanpak werkt: dat bewijst 
bijvoorbeeld het project Idylle. 
Daarin hebben zeer uiteenlo-
pende groepen mensen – ook 
uit doelgroepen waar burger-
initiatief niet vanzelfsprekend is 
– met onze kennis en inspiratie, 
bloemrijke plekken in hun eigen 
omgeving gerealiseerd.

Wij vinden het belangrijk u als donateur inzicht te geven in de 
besteding van uw donatie. Dat doen wij beknopt op deze pagina 
in Vlinders. Voor de complete jaarcijfers verwijzen wij u graag 
naar onze website: vlinderstichting.nl/jaarverslagen. Wanneer 
u daar nog vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen: 
titia.wolterbeek@vlinderstichting.nl. 
Titia Wolterbeek, directeur/bestuurder

Financieel overzicht 2018


