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De Vlinderstichting is een ideële stichting die inkomsten verwerft uit 
donaties, giften en legaten en uit het uitvoeren van projecten. De 
donatiegelden, giften en legaten worden o.a. ingezet voor het maken 
en versturen van het tijdschrift Vlinders en voor het coördineren, con-
troleren en beheren van waarnemingen aan de verspreiding van soor-
ten. Tevens wordt hiermee geïnvesteerd in het zodanig beïnvloeden 
van beleid en beheer dat de leefomstandigheden voor vlinders en 
libellen duurzaam worden verbeterd. 
Het merendeel van de inkomsten is afkomstig van de uitvoering 
van projecten in opdracht of met subsidie van overheden, terrein-
beheerders en particuliere fondsen. Deze inkomsten dekken de kos-
ten die voor de projecten worden gemaakt. Daarnaast heeft De 
Vlinderstichting inkomsten uit de verkoop van materialen en uit op 
(tijdelijk) uitstaand kapitaal rente. Deze twee bronnen dragen direct 
bij aan het resultaat over 2008.

Bij de bestedingen is in de post verstrekte subsidies ook de gelden 
opgenomen die De Vlinderstichting ontvangt van subsidiënten voor 
projecten die in samenwerking met anderen maar onder regie van 
De Vlinderstichting worden uitgevoerd. Hiervan wordt een gedeelte 
doorbetaald aan derden.

 De jaarrekening 2008 is in de meivergadering van 2009 van de Raad 
van Toezicht besproken en goedgekeurd.
Elke drie maanden ontvangt de Raad van Toezicht van de besteding 
van de inkomsten rapportages ter beoordeling, zodat er een goede 
analyse kan worden gemaakt van de cijfers in de jaarrekening. 

Overzicht baten en lasten 2008

Eigen Fondsenwerving
1  Baten uit eigen fondsenwerving  
    Donaties 119.500 
    Giften, legaten en erfstellingen + 96.000 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  215.500
 
Kosten 
2  Kosten eigen fondsenwerving  
    (In)directe verwervingskosten -6.000 
    Uitvoeringskosten eigen organisatie -85.000 
Totaal kosten eigen fondsenwerving   -91.000
  
3  Netto-resultaat verkopen  +50.000
  
Totaal resultaat eigen fondsenwerving  174.500
  
4  Overige inkomsten  
    Subsidies en bijdragen  + 2.025.500

Beschikbaar voor de doelstelling  2.200.000
  
Besteding  
1  Eigen activiteiten en verstrekte subsidies - 576.000 
2  Uitvoeringskosten eigen organisatie - 1.515.000
Totaal besteed aan doelstelling  -2.091.000
  
Toevoeging aan bestemmingsreserve 2008  42.500
Toevoeging aan continuïteitsreserve 2008  66.500

Veel waarnemers en organisa-
ties wilden graag op een cen-
trale plek al hun vragen kun-
nen stellen. Daarom  is er sinds 
1 juli 2009 een nieuw forum 
beschikbaar. Het forum is te vin-
den op http://forum.waarne-
ming.nl en is een onderdeel van 
het forum van Waarneming.nl. U 
kunt op dit forum al uw vragen 
en opmerkingen over Telmee 
kwijt. Maar u kunt ook terecht 
op de verschillende subfora, 
waarin per soortgroep waarne-
mingen besproken worden. U 
kunt daar bijvoorbeeld hulp vra-
gen bij de determinatie van een 
soort. In samenwerking met 
Stichting Natuurinformatie (van 
onder andere Waarneming.nl) 

Nieuw forum online zal op termijn een gezamenlijk 
Natuurforum ingericht worden.

Insectenweekend KNNV
Van 28 tot en met 30 augus-
tus 2009 organiseert de 
Landelijke Insectenwerkgroep 
van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, 
KNNV - vereniging voor veldbi-
ologie,  weer haar zomerweek-
end. Dit jaar in Berkel-Enschot, 
in kampeerboerderij De Heikant. 
Berkel-Enschot ligt even ten 
noordoosten van Tilburg. De 
kampeerboerderij ligt vlakbij 
de Loonse en Drunense Duinen 
en het gevarieerde gebied De 
Brand. Ook een bezoek aan 
Kampina behoort tot de moge-
lijkheden.
Het insectenweekend wordt 
op vrijdagavond om 20.00 uur 
geopend met een lezing en ein-

digt op zondagmiddag om 15.00 
uur. Bij mooi weer zal op vrijdag- 
en zaterdagavond de vanglamp 
worden opgesteld om nachtvlin-
ders te kijken. 
De kosten voor het weekend 
bedragen € 33,=. In deze kosten 
zijn inbegrepen: 2 overnachtin-
gen, 2x ontbijt, avondeten zater-
dag, koffie en thee. Niet leden 
van de LIW mogen een keer 
deelnemen tegen de deelname-
kosten van € 33,-.

Voor nadere informatie en/of 
opgave kunt u terecht bij:
Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, 
tel. 0320 – 246631
Koos van Brakel: 0348-417032
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