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Nieuws

Rectificaties meinummer
De vormgeefster (tevens hoofd- 
en eindredacteur) van Vlinders 
was tijdens het maken van het-
meinummer duidelijk aan vakan-
tie toe. De naam van de auteur 
van het artikel over voortplan-
tingsgedrag van vossen in het 
meinummer van Vlinders was 
behoorlijk verkeerd gespeld. Hij 
heet Omer Van de Kerckhove en 
ook in deze editie van Vlinders 
vindt u een artikel van zijn hand. 
Nu we toch aan het rectificeren 
zijn: in het jaarverslag op blz. 16 
van het meinummer is wat mis-
gegaan met de foto’s. De foto in 
het midden is niet van het licht-
onderzoek maar zoals u natuur-
lijk al had gezien dezelfde als bij 
de nachtvlindernacht op blz. 17. 
En de foto rechts op blz. 16 heeft 
niets te maken met krabben-
scheer in de Krimpenerwaard. 
Bent u nieuwsgierig naar de juis-
te foto’s? Alle artikelen in Vlinders 
zijn te vinden op www.vlinder-
stichting.nl. Inclusief de gecorri-
geerde versie van het meinum-
mer. Tot slot: de foto van veiling-
meester Peter Smit op blz. 18 
was niet gemaakt door Kars 
Veling maar door Annewil van 
den Bergh. Ere wie ere toekomt. 
Excuses voor deze slordigheden.
En de vakantie? Die was heerlijk, 
dank u! (LvA)

Tentoonstelling '(op)getekend', 
en meer' in Overveen
Nog tot en met eind augustus is 
in de Zandwaaier in Overveen de 
tentoonstelling ‘(op)getekend, 
en meer’ te zien. Deze biedt 
een overzicht van de ca. zestig 
co producties van René Marcelis 
(teksten) en Kees Verbeek (aqua-
rellen), bekend van de serie 
(op)getekend in dit tijdschrift. 
Het e-book ‘(op)getekend’ kunt u 
gratis downloaden op de sites
www.vlinderstichting.nl en 
www.insectenkist.nl.

Financiële verantwoording
De Vlinderstichting is een ideële stichting die inkomsten verwerft uit donaties, giften en legaten en uit het 
uitvoeren van projecten. De donatiegelden, giften en legaten worden o.a. ingezet voor het maken en ver-
sturen van het tijdschrift Vlinders en voor het coördineren, controleren en beheren van waarnemingen. 
Tevens wordt hiermee geïnvesteerd in het zodanig beïnvloeden van beleid en beheer dat de leefomstan-
digheden voor vlinders en libellen duurzaam worden verbeterd. 
Het merendeel van de inkomsten is afkomstig van de uitvoering van projecten in opdracht of met subsidie 
van overheden, terreinbeheerders en particuliere fondsen. Deze inkomsten dekken de kosten die voor de 
projecten worden gemaakt.
Daarnaast heeft De Vlinderstichting inkomsten uit de verkoop van materialen en ontvangt zij rente op (tij-
delijk) uitstaand kapitaal. 

Bij de bestedingen zijn in de post verstrekte subsidies ook de gelden opgenomen die De Vlinderstichting 
ontvangt van subsidiënten voor projecten die in samenwerking met anderen maar onder regie van De 
Vlinderstichting worden uitgevoerd. Hiervan wordt een gedeelte doorbetaald aan derden.

De jaarrekening 2010 is in de meivergadering van 2011 van de Raad van Toezicht besproken en goedge-
keurd.
Elke drie maanden ontvangt de Raad van Toezicht van de besteding van de inkomsten rapportages ter 
beoordeling, zodat er een goede analyse kan worden gemaakt van de cijfers in de jaarrekening. 

BATEN

1  Baten uit eigen fondsenwerving

   Donaties   138.250

   Giften, legaten en erfstellingen + 47.130

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 185.380

2  Kosten eigen fondsenwerving

    (In)directe verwervingskosten                        - 6.980

    Uitvoeringskosten eigen organisatie - 84.275

Totaal kosten eigen fondsenwerving - 91.255

3  Netto-resultaat verkopen + 48.350

Netto resultaat eigen fondsenwerving         142.475

4  Overige inkomsten

    Subsidies en bijdragen + 1.876.575

Beschikbaar voor de doelstelling 2.019.050

BESTEDING

1  Eigen activiteiten en verstrekte subsidies   - 419.610

2  Uitvoeringskosten eigen organisatie - 1.519.205

Totaal besteed aan doelstelling 1.938.815

Toevoeging aan bestemmingsreserve 2010 19.100

Toevoeging aan continuïteitsreserve 2010 61.135


