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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

De Vlinderstichting

T.M. Wolterbeek

www.vlinderstichting.nl

Mennonietenweg 10

Nederland

4 1 0 4 8 6 2 4

2 4

1 5 0 0

0 0 9 1 9 3 4 3 1

0 3 1 7 4 6 7 3 4 6

Natuur en milieu

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

statutair directeur/bestuurder

info@vlinderstichting.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De Vlinderstichting heeft als doel het behoud en herstel van de vlinder- en 
libellenfauna in Nederland en Europa, door het doen van onderzoek en het 
ontwikkelen en verspreiden van kennis over voorkomen, populatieontwikkeling, 
ecologie en bescherming.
Wij mensen delen de aarde met alle andere dieren en planten. Wij vinden dat wij 
rekening moeten houden met hun behoeften en hen de ruimte moeten geven die ze 
nodig hebben. Wij komen op voor hun belangen. Vlinders en libellen zijn uitstekende 
graadmeters voor een rijke natuur. Daarom vinden wij dat overal waar (dag- én nacht)
vlinders en libellen van nature thuishoren, ze ook te vinden moeten zijn. Vlinders – en 
met hen vele andere dieren en planten – zijn de afgelopen honderd jaar in Nederland 
sterk in aantal achteruitgegaan. Vlinders en libellen reageren snel op veranderingen in 
hun omgeving. Daarom zijn zij een goede indicator voor een gezonde leefomgeving. 
Wij doen alles wat we kunnen om te zorgen dat over honderd jaar alle vlinder- en 
libellensoorten weer voorkomen waar ze van nature thuishoren. 

Wij hebben zelf geen gebieden en kunnen dus niet daadwerkelijk zelf de vlinders en 
libellen een goed leefgebied geven. Onze kracht zit in kennis en inspiratie. Wij zorgen 
dat wij weten hoe het met de vlinders en libellen gaat (monitoring) en wat ze nodig 
hebben (ecologisch onderzoek). Op basis daarvan adviseren en inspireren wij 
beheerders – van natuur, boerenland, openbare ruimte en tuinen – om rekening te 
houden met insecten, met name vlinders en libellen. Daarvoor ontplooien wij 
activiteiten en voeren wij projecten uit. Dat doen wij samen met onze duizenden 
vrijwilligers in het land en financieel mogelijk gemaakt door onze trouwe donateurs en 
vele opdrachtgevers en subsidiegevers. Ons uiteindelijk doel is dat iedereen bijdraagt. 
De wijze waarop en de kennis die daarvoor nodig is verschilt echter sterk. Daarom 
maken wij onderscheid in gebieden en daarmee in doelgroepen: natuurgebieden 
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale landschappen, particuliere 
terreineigenaren), agrarisch gebied (boeren, tuinders, particulieren), ‘infranatuur’ 
(Rijkswaterstaat, Prorail, provincies, waterschappen, etc.), stedelijk gebied 
(gemeenten, bedrijventerreinen, bewonersgroepen), tuinen (bewoners).

Donaties van particulieren (10%)
Projectopdrachten en -bijdragen van overheden, organisaties, instellingen, bedrijven 
en fondsen (90%)
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Voor de inschaling en de salariëring volgt De Vlinderstichting de CAO Universiteiten. 

Zie Jaarverslag 2020

De meeste verkregen inkomsten zijn projectgebonden en worden dus ook besteed aan 
de benodigde werkzaamheden voor het betreffende project.
De Vlinderstichting heeft een continuïteitsreserve en enkele bestemmingsreserves. 
Deze staan bij verschillende banken (waaronder Triodos en ASN Bank) op 
spaarrekeningen.

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/f68a34e6-7511-440f-bfb5
-093ce30331c8.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

200

0 0

0 0

70.162

0 0

791.786

153.144 141.808

0

0 0

12.275

1.057.672 881.877

1.849

2.151.890 1.022.812

2.613.562

127.128 174.58472.211

3.489.834 2.221.081

3.417.623

1.337.944 1.198.269

3.489.834

5.301

49.069

471.311

0

17.559

1.849

1.675.992

56.219

2.164.862

2.221.081

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Zie Jaarrekening 2020
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

2.245.854 1.688.835

0 0

215.909 208.409

1.991

217.900 208.409

-1.766 -1.195

2020 2019 (*)

2.461.988 1.896.049

186.749

29.293

1.754.164

92.928

21.443

139.675 1.896.049

237.736

2.322.313 0
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Zie Jaarrekening 2020

xxx Open


