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Nieuws Giften

De Pelgrimshoeve in Zoetermeer 
ondersteunt projecten van diaco-
naal en maatschappelijk belang 
in binnen- en buitenland. Ook in 
mei ontvingen wij weer een bij-
drage, dit keer € 350,-.
Van J.J. V. ontvingen wij in mei 
een extra gift van € 400,-. Alle 
gulle gevers hartelijk dank!

Donateur voor het leven
U kunt in één keer een bedrag 
overmaken en 'donateur voor het 
leven' worden. U ontvangt dan 
levenslang het tijdschrift Vlinders. 
Een donateurschap voor het 
leven kost  € 400.
M. en R. A. te P.  waren vijftig jaar 
getrouwd en vroegen hun gasten 
een bijdrage aan een donateur-
schap voor het leven. 

Erfenissen
Wist u dat sommige goede doe-
len hun inkomsten voor meer 
dan de helft uit erfenissen verkrij-
gen? Bij De Vlinderstichting is dat 
niet het geval, maar met enige 
regelmaat ontvangen wij wel een 
legaat of erfenis. Soms gaat het 
om aanzienlijke bedragen, zodat 
wij beschermingprojecten waar-
voor geen financiering gevon-
den kan worden toch kunnen uit-
voeren. Dus, laat u een testament 
opmaken? Denk ook eens aan De 
Vlinderstichting!

Weet u dat u ons fiscaal voor-
delig kunt steunen? 
Periodieke giften zijn aftrekbaar 
voor de belastingen als u dit voor 
minimaal vijf jaar vastlegt via de 
notaris. Meer informatie hierover 
op www.vlinderstichting.nl onder 
de knop 'Steun ons' of via 
info@vlinderstichting.nl.

Extra gift mei
Veel donateurs maakten in mei 
een extra gift naar ons over. In 
het novembernummer maken 
wij de totale opbrengst bekend.

Financiële verantwoording 
2011
De Vlinderstichting is een ideële
stichting die inkomsten verwerft 
uit donaties, giften en legaten 
en uit het uitvoeren van projec-
ten. Deze worden onder andere 
ingezet voor het maken en ver-
sturen van het tijdschrift Vlinders 
en voor het coördineren, con-
troleren en beheren van waar-
nemingen aan de verspreiding 
van soorten. Tevens wordt hier-
mee geïnvesteerd in het zoda-
nig beïnvloeden van beleid en 
beheer dat de leefomstandig-
heden voor vlinders en libellen 
duurzaam worden verbeterd. 
Het merendeel van de inkom-

Overzicht baten en lasten 2011 (bedragen in euro's)

1  Baten uit eigen fondsenwerving

    Donaties  164.200

    Giften, legaten en erfstellingen +277.525

Totaal baten uit eigen fondsenwerving  441.725

2  Kosten eigen fondsenwerving

    (In)directe verwervingskosten                           -2.045

    Uitvoeringskosten eigen organisatie -135.085

Totaal kosten eigen fondsenwerving -137.130

3  Netto-resultaat verkopen +  69.300

Totaal resultaat eigen fondsenwerving €  373.895

4  Overige inkomsten

    Subsidies en bijdragen + 2.263.625

Beschikbaar voor de doelstelling €  2.637.520

Besteding

1  Afdrachten en bijdragen   -    25.270

2 Uitvoeringskosten projecten en tijdschrift - 2.118.900

Totaal besteed aan doelstelling -2.154.170

Toevoeging aan bestemmingsreserve 2011 483.350

sten is afkomstig van de uitvoe-
ring van projecten in opdracht of 
met subsidie van overheden, ter-
reinbeheerders en particuliere 
fondsen. Deze inkomsten dekken 
de kosten die voor de projecten 
worden gemaakt.
Daarnaast heeft De Vlinder-
stichting inkomsten uit de ver-
koop van materialen en rente uit 
op (tijdelijk) uitstaand kapitaal. 

Bij de bestedingen zijn in de 
post verstrekte subsidies ook 
de gelden opgenomen die De 
Vlinderstichting ontvangt van 
subsidiegevers voor projecten 
die in samenwerking met ande-
ren maar onder regie van De 

Vlinderstichting worden uit-
gevoerd. Hiervan wordt een 
gedeelte doorbetaald aan der-
den.

De jaarrekening 2011 is in de 
meivergadering van 2012 van de 
Raad van Toezicht besproken en 
goedgekeurd.
Elke drie maanden ontvangt de 
Raad van Toezicht van de beste-
ding van de inkomsten rappor-
tages ter beoordeling, zodat er 
een goede analyse kan worden 
gemaakt van de cijfers in de jaar-
rekening. 


