
Jaarrekening 2015

Beknopte jaarrekening De Vlinderstichting 2015
Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen  176.735

Extra gift argusvlinder 6.865

Nalatenschappen  28.250

Opdrachten en bijdragen 1.623.855

Subsidies overheden 36.255

Verkoop koolwitjes 46.070

Overige verkoop en lezingen 20.810

Rentebaten 11.865

Overige baten 66.880

2.017.585

Uit reserves

Uit bestemmingsreserve Idylle 205.260

Uit bestemmingsreserve 83.055

Uit vrij besteedbare reserve 60.870

Uit reserve financiering activa 10.780

359.965

Totaal 2.377.550

Besteed aan doelstelling

Projecten 2.122.760

Tijdschrift 78.965

Afdrachten en bijdragen 29.500

Kosten fondsenwerving 146.325

Totaal 2.377.550

Waar doen we het voor?
Al meer dan 25 jaar volgt De 
Vlinderstichting samen met 
het CBS in het kader van het 
Netwerk Ecologische Monitoring 
nauwlettend de trends van vlin-
ders en libellen. Dankzij hon-
derden vrijwillige tellers weten 
we dat het nog altijd niet goed 
gaat met veel vlindersoorten in 
ons land. Gelukkig hebben we 
geconstateerd dat de verdere 
achteruitgang van de totale 
vlinderpopulatie inmiddels is 
gestopt: de soorten waarmee het 
goed gaat wegen op tegen de 
soorten die nog steeds achteruit-
gaan. Er is dus hoop op verbete-
ring, reden te meer om door te 
gaan met ons werk.

Accountantsverklaring
De Vlinderstichting heeft een sta-
tutair directeur/bestuurder die 
verantwoording verschuldigd is 
aan de Raad van Toezicht. Deze 
ziet onder andere toe op de vast-
stelling van de begroting, de 
jaarrekening en het jaarverslag 
en de vaststelling en wijziging 
van de voor enig jaar of reeks 
van jaren opgestelde beleids-
plannen.
De raad bestaat uit de volgen-
de leden: Harry Boeschoten, 
Driebergen (voorzitter); Femmy 
ten Cate, Bergschenhoek; Rik 
Leemans, Bennekom; Henk 
Lugtmeijer, Bilthoven; Robert 
Metzke, Leiderdorp; Jurgen 
Berendsen, Veenendaal. De raad 

heeft in zijn vergadering 
van 27 mei 2016 de Jaarrekening 
2015 vastgesteld. De 
Jaarrekening is voorzien van 
een goedkeurende accountants-
verklaring, opgesteld door Alfa 
Registeraccountants uit Nijkerk.

Achtergrond 
De Vlinderstichting verwerft 
inkomsten uit donaties, giften en 
legaten en uit projectbijdragen. 
Die worden onder andere 
gebruikt voor het tijdschrift 
Vlinders en voor beschermings-
werk en lobby gericht op de 
duurzame verbetering van de 
leefomstandigheden voor vlin-
ders en libellen. Het merendeel 
van de inkomsten bestaat uit 
financiering (opdracht of sub-
sidie) van projecten die wij uit-
voeren omdat deze bijdragen 
aan onze doelstelling. Daarnaast 
heeft De Vlinderstichting inkom-
sten uit de verkoop van  
(les)materiaal en uit rente. 

Financiële positie
De Vlinderstichting heeft een ste-
vige financiële basis. Met onze 
continuïteitsreserve kunnen we 
een periode van 6 maanden zon-
der inkomsten overbruggen. 
Dankzij de steun van onze trou-
we donateurs en - steeds vaker - 
erfstellingen en legaten, heeft 
De Vlinderstichting de afgelopen 
jaren bestemmingsreserves en 
vrij besteedbare reserves kunnen 
opbouwen. Daardoor hebben wij 
ruimte voor de inzet van eigen 
middelen voor investeringen en 
het uitvoeren van beschermings-
projecten. In 2015 hebben wij 
een legaat mogen ontvangen 
van € 28.250 van W.F. v.d. H. uit 
Rotterdam.

Besteding eigen middelen
Vanuit deze reserves konden 
wij in 2015 investeren in projec-
ten die wij belangrijk vinden en 
waarvoor geen of onvoldoen-

de ander geld beschikbaar is. In 
totaal hebben wij € 83.055 uit de 
bestemmingsreserve en € 60.870 
uit de algemene reserve besteed 
aan projecten voor vlinderbe-
scherming. Een soort waaraan 
wij in 2015 extra aandacht heb-
ben besteed, is de grote vuur-
vlinder. Deze is 100 jaar gele-
den voor het eerst in ons land 
ontdekt en komt alleen nog 
in Nederland voor: reden voor 
enkele jubileumactiviteiten. Voor 
de argusvlinder, ook een zorgen-
kindje, hebben wij in 2015 een 
'hekkenproject' kunnen opzet-
ten met extra giften van onze 
donateurs. Door onze activitei-
ten weten beheerders gelukkig 
steeds beter wat zij kunnen doen 
voor deze soort die de afgelo-
pen 25 jaar met 98% achter-
uit is gegaan. Daarnaast investe-
ren wij in bloemrijke bermen. Op 
ons initiatief hebben dit voorjaar 
twintig partners de Green Deal 
Infranatuur ondertekend. Samen 
gaan wij het realiseren van 
bloemrijke verbindingen voor 
onder andere vlinders inbedden 
in (aanbestedings)regelgeving. 

Idylle
Sinds 2013 hebben wij door 
het hele land meer dan veer-
tig idylles kunnen realiseren van-
uit de financiële bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij. 
Daarvoor hebben wij in 2015 
€ 205.260 kunnen inzetten van-
uit de bestemmingsreserve 
voor Idylle. Er is nog € 194.900 
beschikbaar voor 2016 en begin 
2017, wanneer het project zal 
worden afgerond. In 2016 ligt de 
nadruk op het ‘oogsten’: de idyl-
les komen tot bloei en zullen 
nog jaren kleur, geur en nectar 
blijven geven voor vlinders, bijen 
en mensen. 

Titia Wolterbeek
Directeur/bestuurder



Balans 2015

Balans 31‐12‐2015

ACTIVA
in € in €

           31‐12‐2015           31‐12‐2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Software en licenties 1.558 5.071

Materiële vaste activa
Huurdersinvestering 14.255 9.165
Inventaris 19.322 31.679

33.577 40.844

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 1.849 11.849

Vlottende activa

Voorraden
Verkoopartikelen 11.857 13.291

Vorderingen
Debiteuren 223.499 224.145
Overlopende activa 193.200 308.551

416.698 532.696

Liquide middelen 1.930.728 2.009.852

Totaal activa 2.396.266 2.613.603



PASSIVA
in € in €
           31‐12‐2015           31‐12‐2014

Eigen vermogen

Reserves:
Continuïteitsreserve 881.877 881.877
Bestemmingsfonds Idylle 196.951 402.210
Bestemmingsreserves:
‐ Reserve financiering activa 35.138 45.915
‐ Bestemmingsreserves overigen 307.568 390.626
Vrij besteedbare reserves:
‐ Overige reserve 34.413 95.280

1.455.945 1.815.908

Langlopende schulden

Overlopende passiva 64.911 84.879

Kortlopende schulden

Crediteuren 228.488 134.446
Belastingen en sociale lasten 61.980 56.377
Overige schulden 14.805 0
Overlopende passiva 570.136 521.992

875.409 712.815

Totaal passiva 2.396.266 2.613.603




