Nieuws
Overzicht baten en lasten De Vlinderstichting 2014 (afgerond)
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
1

Donaties, giften en schenkingen

185.640

Extra gift grote vuurvlinder

11.145

Nalatenschappen

23.975

Opdrachten en bijdragen

1.221.150

Subsidies van overheden

4.795

Verkoop en lezingen

65.535

Overige baten

63.040
1.575280

2

Uit bestemmingsreserve Idylle

257.000

Uit bestemmingsreserve

152.050
409.050

Som der baten

1.984.330

Lasten
Besteed aan doelstelling
1

Projecten

1.919.705

Tijdschrift

60.510

Afdrachten en bijdragen

25.675
2.005.890

2

Wervingslasten baten
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Jaarrekening 2014
De Vlinderstichting wil graag
aan u als donateur en aan andere geïnteresseerden laten zien
waaraan de inkomsten besteed
worden. Hieronder leggen wij uit
hoe het financiële resultaat tot
stand is gekomen.
Waar doen we het voor?
Een natuur vol vlinders en libellen, dat is wat De Vlinderstichting
wil bereiken. Wij willen graag
dat iedereen ook in de toekomst
van vlinders en libellen kan blijven genieten, overal waar ze van
nature thuishoren. Het zijn veel-

26

Vlinders 3 2015

105.640
2.111.530
-127.200

eisende dieren, die elk een heel
eigen leefwijze hebben. Een
gevarieerd landschap en een
goed beheer zijn dus van groot
belang.
Hoe gaat het?
Al 25 jaar houdt De Vlinder
stichting samen met het Centraal
Bureau voor de Statistiek de
trends in het vóórkomen van
vlinders en libellen in Nederland
nauwlettend in de gaten in
het kader van het Netwerk
Ecologische Monitoring van het
ministerie van Economische
Zaken. Dankzij de grote inzet van

honderden vrijwilligers die wekelijks op pad gaan om volgens
een vast protocol vlinders te tellen weten we dat het helaas nog
altijd slecht gaat met veel vlindersoorten in ons land. Gelukkig
is de achteruitgang van de totale
vlinderpopulatie inmiddels
gestopt: de soorten waarmee het
goed gaat wegen op tegen de
soorten die nog steeds achteruitgaan. Bij de nachtvlinders is de
situatie minder duidelijk, maar
de voorlopige Rode Lijst laat zien
dat het niet veel beter gaat dan
bij de dagvlinders. Het Landelijk
Meetnet Libellen laat juist een
duidelijke vooruitgang zien bij
de meeste libellen, vooral dankzij schoner water. Er is dus enige
hoop op verbetering, reden te
meer om door te gaan met ons
werk.

een goedkeurende accountantsverklaring, opgesteld door Alfa
Registeraccountants uit Nijkerk.

Achtergrond
De Vlinderstichting is een ideële
stichting die inkomsten verwerft
uit donaties, giften en legaten en
uit het uitvoeren van projecten.
De donatiegelden worden onder
andere gebruikt voor beschermingswerk en lobby gericht op
de duurzame verbetering van
de leefomstandigheden voor
vlinders en libellen en voor het
tijdschrift Vlinders. Het merendeel van de inkomsten komt uit
opdrachten of subsidies door
overheden, terreinbeheerders,
bedrijven en particuliere fondsen
voor projecten die wij voor hen
uitvoeren omdat deze bijdragen
aan onze doelstelling. Daarnaast
heeft De Vlinderstichting inkomsten uit de verkoop van
(les)materiaal en o.a. uit rente.

Besteding eigen middelen
Door deze reserves konden wij in
2014 uit eigen middelen investeren in projecten die wij belangrijk vinden voor vlinderbescherming, maar waarvoor (nog) geen
externe financiering beschikbaar was. In totaal hebben wij
€ 152.050,- uit de bestemmingsreserve besteed aan projecten
voor vlinderbescherming. Twee
vlindersoorten die daarbij in het
oog springen zijn de argusvlinder - die de afgelopen 25 jaar
met 98% achteruit is gegaan - en
de grote vuurvlinder, die alleen
in Nederland voorkomt en nog
steeds een te beperkt leefgebied
heeft om duurzame instandhouding te kunnen garanderen. Daarnaast hebben wij weer
€ 257.000,- van de bijdrage van
de Nationale Postcodeloterij
ingezet voor het realiseren van
Idylles - bloemen voor vlinders,
bijen en mensen. Het resultaat
over 2014 van € 127.200 wordt
onttrokken aan de vrij besteedbare reserve.

Accountantsverklaring
De Raad van Toezicht van De
Vlinderstichting heeft in haar
vergadering van 26 mei 2015 de
Jaarrekening 2014 vastgesteld.
De Jaarrekening is voorzien van

Financiële positie
De Vlinderstichting heeft een
stevige financiële basis. De ‘continuïteitsreserve’ is al sinds 2012
op een zodanig niveau dat een
periode van zes maanden zonder extra inkomsten kan worden overbrugd. Dankzij de steun
van onze donateurs en - steeds
vaker - gelden die wij ontvangen vanuit erfstellingen en legaten, heeft De Vlinderstichting de
afgelopen jaren bestemmingsreserves en een vrij besteedbare reserve kunnen opbouwen. Daardoor hebben wij ruimte voor de inzet van eigen middelen voor investeringen en
beschermingsprojecten.

