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GiftenNieuws
Rectificatie
In het artikel over libellenfoto-
grafie is een fout gemaakt in 
een bijschrift. Uiteraard niet 
door auteur Antoine van der 
Heijden, die écht veel verstand 
heeft van libellen, maar door 
de vormgeefster. Het bijschrift 
‘Een Kempense heidelibel keert 
terug naar haar uitkijkpost’ 
had moeten zijn: ‘Een vroege 
glazenmaker boven zijn territo-
rium.’ Excuses aan Antoine!

Giften
Van de Pelgrimshoeve ont-
vingen wij een mooie gift van 
€ 250.  
De heer D. uit E. maakte € 200 
naar ons over na de uitvaart van 
zijn echtgenote.  

Het bont zandoogje was vroeger een echte bosvlinder. Tegenwoordig kun je hem in het hele land zien, overal waar een boom of 
struik te vinden is. Zelfs in je tuin. Daar kun je mooi de mannetjes bespieden. Die bezetten een plekje waarvandaan ze alle andere 
mannetjes achtervolgen en wegjagen. Regelmatig gaan zo twee vechtersbazen samen de hoogte in, soms wel 50 meter!

Vlinderportret
Tekening Marjolein Varekamp, tekst Liesbeth van Agt.

Aaldrik Pot en Nicolette 
Brander horst waren afgelopen 
jaar vogelwachter op Rottumer-
plaat en schreven daarover het 
boek ‘Terug naar Rottumer-
plaat’ en geven ook lezingen. 
Van de opbrengst maakten ze 
€ 100 naar ons over.
Diverse donateurs hebben hun 
meerjarige steun voor vijf jaar 
verlengd. Fijn voor ons, en de 
fiscus doet ook een duit in het 
zakje (zie onder).

Fiscus
Wist u dat u (middel)grote 
bedragen fiscaal voordelig kunt 
schenken? Dat kan door vijf 
jaar lang een vast bedrag aan 
De Vlinderstichting te schen-
ken. U kunt uw gift vervolgens 

aftrekken voor de inkomstenbe-
lasting.
Wilt u een periodieke schenking 
doen, dan kunt u een machti-
gingsformulier downloaden 
op www.vlinderstichting.nl/
schenken-met-belastingvoor-
deel. Ook eenmalige giften kunt 
u aftrekken voor de belasting, 
mits u aan het drempelbedrag 
komt van 1% van uw belastbaar 
inkomen.

Nalaten
U kunt De Vlinderstichting ook 
steunen door ons te benoemen 
als erfgenaam of door een 
legaat. Dat moet wel via de 
notaris worden vastgelegd. Ook 
over erfstellingen en legaten 
hoeft De Vlinderstichting geen 

belasting te betalen. Een prettig 
idee! Voor meer informatie kunt 
u bellen of mailen met Liesbeth 
van Agt, 0317-46 73 53 of lies-
beth.vanagt@vlinderstichting.
nl. Zij stuurt u ook graag de bro-
chure ‘Als een koninginnenpage 
– uw testamentaire schenking 
aan De Vlinderstichting’ toe.

ANBI
De Vlinderstichting is erkend als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling), dus wij hoeven over 
de ontvangen giften geen belas-
ting af te dragen.


