Financieel overzicht 2020
Baten uit eigen fondsenwerving en rente
Donaties, giften en schenkingen

€
215.909

Extra gift € 1.630 opgenomen onder projecten
Nalatenschappen

1.991

Opdrachten en bijdragen

2.165.401

Overige baten

61.270

Rentebaten

-1.766

Totaal baten uit eigen fondsenwerving en rente
Uit reserves

2.442.805
€

Bestemmingsreserve overigen

4.657

Overige vrij besteedbare reserves
Totaal uit reserves

47.455
52.112

Totaal

2.494.917

Besteed aan doelstellingen

€

Projecten

2.092.569

Tijdschrift

71.600

Afdrachten en bijdragen

-9.113

Totaal besteed aan doelstelling

2.155.056

Wervingslasten baten
Kosten eigen fondsenwerving

148.074

Dotatie Reserve financiering activa
Dotatie Continuïteitsreserve
Totaal lasten

Jaarrekening 2020
De Vlinderstichting heeft het
financiële boekjaar 2020 goed
afgesloten. De totale baten waren € 2.442.805, waarvan wij 93%
hebben kunnen besteden aan
onze doelstelling: de bescherming van vlinders en libellen.
In deze samenvatting van de
Jaarrekening 2020 geven we
u een beeld van wat u met uw
donatie mogelijk maakt en van
de financiële positie van De
Vlinderstichting. De volledige
jaarrekening kunt u vinden op
onze website vlinderstichting.nl.

Belang van donaties
De Vlinderstichting heeft
geen structurele subsidies of

15.992
175.795
2.494.917

vaste bijdragen van overheden,
bedrijven of fondsen. Juist
donaties en giften (in 2020
€ 216.000) zijn voor De Vlinderstichting daarom uitermate
belangrijk. Daarmee hebben
we de ruimte om, naast de
uitgave van het tijdschrift en
het organiseren van bijeenkomsten als de Landelijke Dag, snel
in te spelen op de actualiteit en
kansen die we zien. Zo hebben
wij in 2020 bijvoorbeeld extra
onderzoek kunnen doen naar
de oorzaken van achteruitgang
van het gentiaanblauwtje en
beschermingsmaatregelen
kunnen nemen voor de gewone
bronlibel. Ook hebben we dankzij onze donateurs de verkiezing

van de Bovenste Beste Bermbeheerder kunnen organiseren.
Wij gebruiken uw donaties ook
als eigen bijdrage bij aanvragen
van projectgelden. Vaak wordt
er bij een subsidie ook een eigen
financiële inbreng verwacht,
die we alleen kunnen inzetten
doordat we financieel gesteund
worden door inmiddels meer
dan 5.800 trouwe donateurs.
Wij (en de vlinders en libellen!)
zijn u daar zeer erkentelijk voor,
want daardoor is het ons in 2020
weer gelukt om ook € 2,1 miljoen
aan projectbijdragen van overheden, organisaties, bedrijven
en fondsen te besteden aan de
bescherming van vlinders en
libellen.

Accountantsverklaring
De Vlinderstichting heeft een
statutair directeur/bestuurder,
Titia Wolterbeek, die verantwoording verschuldigd is aan
de Raad van Toezicht. De raad
ziet onder andere toe op de
vaststelling van de begroting,
de jaarrekening en het jaarverslag en de vaststelling van
beleidsplannen. Momenteel
bestaat de raad uit de volgende
leden: Marc de Wit, Nuenen
(voorzitter); Jurgen Berendsen,
Veenendaal; Anke Dielissen, Breda; Jan Willem Erisman, Utrecht;
Gerdo van Grootheest, Culemborg; Margriet Rouhof, Arnhem
en Michaela van Wassenaer,
Amsterdam.
De Jaarrekening 2020 is
vastgesteld door de directeur,
goedgekeurd door de Raad van
Toezicht en gecontroleerd door
Alfa Registeraccountants uit Nijkerk, waarbij een goedkeurende
controleverklaring is afgegeven.

Financiële positie
De Vlinderstichting heeft een
stevige financiële basis. De zogenoemde continuïteitsreserve,
een reservepot voor als het onverwachts financieel slecht gaat

met de organisatie, is verhoogd
in verband met een groei van
het aantal medewerkers. Deze
is vastgesteld op minimaal de
helft van de jaarlijkse kosten.
Daarnaast hebben we reserves
die wij kunnen besteden aan
investeringen en beschermingsprojecten. Ondanks coronamaatregelen kon ons werk
gelukkig grotendeels doorgaan
waardoor wij nog steeds een gezonde financiële balans hebben.

Waarom doen we dit?
Vlinders zijn een uitstekende
graadmeter voor een rijke
natuur. Daarom vinden wij dat
vlinders en libellen overal waar
ze van nature thuishoren, ook
te vinden moeten zijn. Vlinders
– en met hen vele andere dieren
en planten – zijn de afgelopen
honderd jaar in Nederland sterk
in aantal achteruitgegaan.
Wij doen alles wat we kunnen
om ervoor te zorgen dat over
honderd jaar alle vlindersoorten
weer voorkomen waar ze van
nature thuishoren. Met vlinders
kiezen wij voor een positieve
benadering van enthousiasmeren. Ieders inzet wordt vanzelf
beloond met prachtige vlinders. Wij zorgen voor kennis en
ondersteuning en voor de harde
cijfers ter onderbouwing. Dat
dit werkt zien wij niet alleen in
Nederland, maar ook in Europa,
waar wij samen met onze partnerorganisaties een netwerk
hebben opgezet van vrijwilligers
die aan de hand van vlinders bij
gaan houden hoe het gaat met
de natuur in hun land. Doordat
dezelfde monitoringmethode
wordt gebruikt, zijn de resultaten binnen Europa optimaal met
elkaar te vergelijken en kunnen
we de bedreigde soorten nog
beter beschermen. Daar werken
zij graag aan mee!
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