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Baten
1

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen

220.250

Nalatenschappen

22.000

Opdrachten en bijdragen

2.568.000

Overige baten

55.100
2.865.350

2

Subsidies van overheden

305.900

3

Rentebaten

26.950

Som der baten

3.198.200

Lasten
1

Besteed aan doelstelling
Projecten

2.204.900

Tijdschrift

60.200

Afdrachten en bijdragen

35.200
2.300.300

2

Wervingslasten baten
Som der lasten

Saldo van baten en lasten

109.700
2.410.000

788.200

Hoofdlijnen beleid 2013
Algemeen
In 2013 bestond De Vlinderstichting 30 jaar. Aan dat heugelijke feit is op een aantal momenten in
het jaar bescheiden aandacht besteed. Helaas zijn de vlindertrends geen reden tot feest: het gaat
onveranderd
slecht met de meeste soorten.
Aandacht voor vlinderbescherming blijft dan ook meer dan nodig. Steeds meer mensen steunen ons
werk, door middel
van donaties en zeer welkome nalatenschappen, door deel te nemen aan onderzoek of bij te dragen
aan beheermaatregelen, of door hun interesse te tonen via sociale media. Ook de uitverkiezing van
Omroep Max en ouderenbond ANBO tot Goed doel van het jaar is hier een uiting van. Die betrokkenheid waarderen wij zeer en blijven wij ondersteunen.
Orderportefeuille 2013
Ondanks de crisis was de opdrachtenportefeuille van De Vlinderstichting ook in 2013 redelijk
goed gevuld. De behoefte aan onze kennis en deskundigheid, op vele terreinen, blijft aanwezig en
opdrachtgevers weten ons te vinden. Om vlinderbescherming een nog breder draagvlak te geven,
zet De Vlinderstichting de gekozen richting - andere doelgroepen en meer bedrijven betrekken bij
ons werk - voort. Voor projecten die minder gemakkelijk door middel van een opdracht te financieren zijn, blijft De Vlinderstichting zich graag wenden tot overheden en fondsen. Met name het Prins
Bernhard Cultuurfonds en het Uittenboogaard Eliasenfonds zijn belangrijke subsidiënten van ons
werk.

Natuurbeleid
De decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies krijgt steeds duidelijker vorm. Ook in
2013 hebben wij extra aandacht besteed aan het op de kaart zetten en houden van vlinders en libellen, en daarmee biodiversiteit in het algemeen, binnen het natuurbeleid. Ook bij de verdere uitwerking van wetten en regelingen zullen wij aandacht vragen voor deze kwetsbare diergroepen. Daarbij
zoeken wij samenwerking en proberen met andere partners tot werkbare oplossingen te komen.
NDFF
De ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is jarenlang een belangrijk werkterrein geweest voor De Vlinderstichting. Eind 2013 is een einde gekomen aan de subsidie die het
ministerie van EZ aan de Gegevensautoriteit Natuur heeft toegekend ten behoeve van deze ontwikkeling. In 2013 hebben wij actief meegedacht over de wijze waarop de NDFF duurzaam in standgehouden kan worden. De NDFF, met daarin alle waarnemingen van onze vrijwilligers en werkgroepen,
is voor De Vlinderstichting een onmisbaar hulpmiddel bij ons werk. Ook in de toekomst zullen wij
dus nauw betrokken blijven bij de instandhouding en het beheer van deze databank.
Nationale Postcodeloterij
Uit onderzoek blijkt dat een van de oorzaken van de achteruitgang van vlinders het gebrek aan bloemen en daarmee aan nectar is. Wij zijn geweldig blij dat de Nationale Postcodeloterij deze zorg met
ons deelt en ons een eenmalige financiering heeft toegekend voor het project Idylle: bloemen voor
vlinders, bijen en mensen. Dit project is in 2013 gestart en zal doorlopen tot eind 2016. Jaarlijks
wordt een extra gift aan de donateurs gevraagd. De opbrengst daarvan is bestemd voor een specifiek doel. In 2013 was dat de realisatie van een speciale ‘donateurs-idylle’.

Financiële verantwoording 2013
De Vlinderstichting is een ideële
stichting die haar inkomsten onder andere verwerft uit donaties, giften en legaten. Deze worden
ingezet voor het maken en versturen van het tijdschrift Vlinders en voor het coördineren, controleren en beheren van waarnemingen aan de verspreiding van soorten. 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, terreinbeheerders en particuliere fondsen. Deze projecten dragen rechtstreeks of indirect bij aan onze doelstellingen. De inkomsten hieruit dekken de kosten die voor de
projecten worden gemaakt.
Daarnaast heeft De Vlinder-stichting inkomsten uit de verkoop van materialen en uit rente.
Jaarlijks wordt een bedrag van ten minste 10% uit de bestemmingsreserve ingezet voor extra
beschermingsmaatregelen.
De jaarrekening 2013 heeft een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen en is vervolgens in de meivergadering van 2014 van de Raad van Toezicht besproken en goedgekeurd.
Resultaat boekjaar 2013
Het grote positieve resultaat is grotendeels te danken aan het bedrag van € 800.000 dat door de
National Postcodeloterij in één keer is overgemaakt voor het vier jaar lopende project Idylle.
Reserves
Uit het resultaat is voor het project Idylle een bestemmingsfonds ingesteld ter hoogte van
€ 650.000.
Het is een streven van de Raad van Toezicht en het Bestuur de continuïteitsreserve op een zodanig
niveau te houden dat een periode van zes maanden zonder inkomsten kan worden overbrugd. Dit is
in 2012 reeds bereikt.

