Jaarrekening 2016
door Alfa Registeraccountants uit
Nijkerk.

De Vlinderstichting: Overzicht baten en lasten 2016
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen

174.036

Extra gift

11.261

Nalatenschappen

1.773

Opdrachten en bijdragen

1.594.168

Subsidies overheden

23.536

Baten uit verkoop

49.574

Rentebaten

5.143
1.859.491

Uit reserves
Uit bestemmingsreserve Idylle

181.951

Uit bestemmingsreserve

66.079

Extra reservering financiering activa

-45.639
202.391

Som der baten

2.061.882

Besteed aan doelstelling
Projecten

1.847.662

Tijdschrift

65.712

Afdrachten en bijdragen

28.500

Kosten fondsenwerving

118.032

Som der lasten
Saldo van baten en lasten 2016

2.059.906
1.976

Financieel jaarverslag 2016
Al meer dan 25 jaar volgt De Vlinderstichting samen met het CBS
in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring nauwlettend
de trends van vlinders en libellen.
Dankzij de grote inzet van honderden vrijwillige tellers weten
we dat het nog altijd niet goed
gaat met veel vlindersoorten
in ons land. Sinds het begin van
de vorige eeuw zijn 17 van de 70
soorten dagvlinders uit ons land
verdwenen; nog eens 30 soorten
staan op de Rode Lijst. Gelukkig is
de verdere achteruitgang van de
totale vlinderpopulatie inmiddels
gestopt: de soorten waarmee
het goed gaat wegen op tegen de
soorten die nog steeds achteruitgaan. Er is dus hoop op verbetering, reden te meer om door te
gaan met ons werk.

Accountantsverklaring
De Vlinderstichting heeft een
statutair directeur/bestuurder
die verantwoording verschuldigd
is aan de Raad van Toezicht. Deze
ziet o.a. toe op de vaststelling
van begroting, jaarrekening en
jaarverslag en de vaststelling en
wijziging van de voor enig jaar
of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen.
De raad bestaat uit de volgende
leden: Marc de Wit, Nuenen
(voorzitter); Femmy ten Cate,
Bergschenhoek; Anke Dielissen,
Breda; Rik Leemans, Bennekom;
Robert Metzke, Leiderdorp;
Jurgen Berendsen, Veenendaal.
De Raad heeft in zijn vergadering
van 30 mei 2017 de Jaarrekening
2016 vastgesteld. Deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, opgesteld

Achtergrond
De Vlinderstichting is een ideële
stichting die inkomsten verwerft
uit donaties, giften en legaten en
uit projectbijdragen. De donatiegelden worden o.a. gebruikt voor
het tijdschrift Vlinders en voor beschermingswerk en lobby gericht
op de duurzame verbetering van
de leefomstandigheden voor vlinders en libellen. Het merendeel
van de inkomsten bestaat uit financiering (opdracht of subsidie)
van projecten die wij uitvoeren
omdat deze bijdragen aan onze
doelstelling. Daarnaast heeft De
Vlinderstichting inkomsten uit de
verkoop van (les)materiaal en uit
rente.
Financiële positie
De Vlinderstichting heeft een
stevige financiële basis. Onze
continuïteitsreserve is op een
zodanig niveau dat een periode
van zes maanden zonder extra inkomsten kan worden overbrugd.
Dankzij de steun van onze trouwe
donateurs en gelden die wij ont
vangen vanuit erfstellingen en
legaten, heeft De Vlinderstichting
de afgelopen jaren bestemmingsreserves en vrij besteedbare
reserves kunnen opbouwen.
Daardoor hebben wij ruimte voor
de inzet van eigen middelen voor
investeringen en het uitvoeren
van beschermingsprojecten.
Besteding eigen middelen
Vanuit de reserves konden wij
in 2016 uit eigen middelen
investeren in projecten die wij
belangrijk vinden en waarvoor
geen of onvoldoende ander geld
beschikbaar is. In totaal hebben
wij € 66.079,- uit de bestemmingsreserve besteed aan projecten
voor vlinderbescherming.
Een bijzondere soort waaraan wij
in 2016 extra aandacht hebben
besteed is de iepenpage. Deze
was tot voor kort alleen bekend

uit Heerlen, maar is de afgelopen
jaren in diverse andere steden
ontdekt. Samen met lokale partners hebben wij iepen geplant
en gezorgd voor nectar voor de
vlinders. Daarnaast dragen wij
al een aantal jaren bij aan het
pimpernelblauwtje, in het kader
van het Europese Life+ project
Blues in the marshes. Het potentiële leefgebied van de vlinder is
inmiddels enorm vergroot en we
hopen dat daarmee de komende
jaren het aantal vlinders flink zal
kunnen toenemen.
Ook samen met vluchtelingen
werken wij aan vlinderbescherming. Mede dankzij extra giften
van onze donateurs die wij in 2016
hebben ontvangen, hebben wij
samen met honderden nieuwe
landgenoten natuurgebieden die
dicht dreigden te groeien weer
open kunnen maken voor o.a. de
kleine heivlinder, spiegeldikkopje
en kleine ijsvogelvlinder.
Idylle
2016 was het vierde jaar van het
project Idylle. Inmiddels hebben
wij door het hele land meer dan
50 idylles kunnen realiseren
vanuit de financiële bijdrage van
de Nationale Postcodeloterij.
Daarvoor hebben wij in 2016
€ 181.951,- kunnen inzetten vanuit
de bestemmingsreserve voor
Idylle. De rest van dit budget
(nog € 15.000,-) is beschikbaar
voor 2017, wanneer het Postcodeloterij-project zal worden
afgerond. Inmiddels zijn de
Idylles in een stroomversnelling
gekomen: diverse provincies en
andere fondsen dragen bij aan de
realisatie van nieuwe Idylles. Door
de eenmalige bijdrage vanuit de
Nationale Postcodeloterij is het
voor ons mogelijk om blijvend
meer kleur, geur en nectar te
blijven geven voor vlinders, bijen
én mensen.
Titia Wolterbeek
Directeur/bestuurder

Balans 2016
ACTIVA
in €
31-12-2016

in €
31-12-2015

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Software en licenties
Materiële vaste activa
Huurdersinvestering
Inventaris

30.249

38.699
11.828

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1.558

14.255
19.322
50.527

33.577

1.849

1.849

Vlottende activa
Voorraden
Verkoopartikelen
Onderhanden projecten
Verkoopartikelen
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

7.850
0

13.773
0
7.850

153.032
0
255.845

11.857

223.499
193.200
408.877

416.698

Liquide middelen

1.663.988

1.930.728

Totaal activa

2.163.340

2.396.266

Balans 2016
PASSIVA
in €
31-12-2016

in €
31-12-2015

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds Idylle
Bestemmingsreserves:
- Reserve financiering activa
- Bestemmingsreserves overigen
Vrij besteedbare reserves:
- Overige reserve

881.877
15.000

881.877
196.951

80.777
241.490

35.138
307.568

36.386

34.415
1.255.526

1.455.947

44.943

64.911

Langlopende schulden
Overlopende passiva

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Onderhanden projecten
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

205.591
85.761
369.984
1.021
200.511

228.488
61.980
273.033
14.805
297.103
862.868

875.409

2.163.340

2.396.266

