
We maken ons sterk voor de bescherming van vlinders en libellen in 
Nederland en Europa. En dat is hard nodig!

Houdt u net als wij van vlinders en libellen? Kijk wat wij met uw steun 
kunnen doen. En hoe u ons kunt helpen bij ons werk.

Kijk op de achterkant wat u kunt doen.
Hoe u ons ook steunt: hartelijk dank namens de vlinders en libellen!

Geef om vlinders & libellen...
geef aan De Vlinderstichting

Nectarkroegen
Een voorbeeld van ons werk. 

In de extreem warme en droge 
zomer van 2018 hebben wij 

bijvoorbeeld nectar kroegen op 
de hei geplaatst voor de kleine 

heivlinder. En het werkte: 
de vlinders vonden hier vol-
doende voedsel en hebben 

hun leefgebied niet verlaten.

Natuurbeheer 
met vrijwilligers

Een van onze donateurs schonk 
ons een bedrag van € 1.000 voor 
een activiteit met geocachers, 
‘schat zoekers’ die een avon-

tuurlijk digitaal spel spelen. Zo 
doen ze wat anders: ons helpen 
bij het natuurbeheer voor vlin-

ders en libellen.

Donateursidylle
Idylles zijn bloemrijke plekken 
die wij de laatste vijf jaar heb-
ben aangelegd voor vlinders, 

bijen en mensen. Mede dankzij 
giften van onze donateurs kun-
nen we bijvoorbeeld een extra 

idylle aanleggen in Franeker. 
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Hebt u vragen? Neem contact met ons op!

Help mee 
met een gift

Met een eenmalig donatie 
ondersteunt u onze projecten 

voor vlinders en libellen. U kunt 
een gift doen met IDeal op 

onze website of uw gift over-
maken op onze rekening bij 

de Triodosbank: 
NL63TRIO0212488074

Word donateur
De Vlinderstichting heeft een 
trouwe achterban van bijna 

5000 donateurs die ons struc-
tureel steunen. Als donateur 

bepaalt u zelf met welk bedrag 
u ons steunt, en of u dat per 

maand, kwartaal of jaar doet. 
Op onze website kunt u dat 
eenvoudig aangeven. Dona-

teurs ontvangen vier keer per 
jaar ons tijdschrift Vlinders.

Periodieke 
schenking

Wilt u minimaal vijf jaar achter-
een een schenking doen? Vul 
dan de formulieren op onze 

website in. Fijn voor ons, dat wij 
ons vijf jaar lang van uw steun 
verzekerd weten. En ook fijn 

voor u: u kunt de schenking al-
tijd aftrekken voor de belasting.

Laat iets na
Voor een kleinere organisatie 
als De Vlinderstichting maakt 
uw testamentaire schenking 
een groot verschil. U kunt De 

Vlinderstichting benoemen tot 
erfgenaam of een legaat toe-

kennen. Liesbeth van Agt, 
tel. 0317 467353

(liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl)
stuurt u graag onze brochure 
toe en vertelt u er op verzoek 

meer over.
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