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Nieuws

Rectificatie
In het artikel 'Vlinderen in het 
Corsicaanse binnenland' is door 
een fout van de eindredacteur 
Bonifato omgewisseld voor het 
meer bekende en uiterst zuide-
lijke Bonifacio. Hebt u dus zin 
in een flinke klauterpartij om 
Polyommatus coridon 
nufrellensis te zien? Op naar 
Bonifato op Corsica!

Vlinders 1992 - 2012
Een van onze donateurs heeft 
alle jaargangen van 1992 - 2012 
van Vlinders in haar bezit, maar 
gaat deze opruimen. Wie belang-
stelling heeft voor deze tijd-
schriften, kan een e-mail sturen 
aan info@vlinderstichting.nl. 

In 1946 verdwenen vlinder 
duikt op in Zuid-Limburg
Half juni werd in Zuid-Limburg 
een spectaculaire ontdekking 
gedaan: er werd een rode 
vuurvlinder gezien. De rode 
vuurvlinder is al lange tijd ver-
dwenen uit Nederland: in 1946 
stierf de laatste populatie uit.
Tijdens een veldbezoek aan 
natuurgebieden in Zuid-
Limburg zagen en fotogra-
feerden medewerkers van ARK 
Natuurontwikkeling half juni 
een opvallende vuurrode vlin-
der. Het bleek om de verdwe-
nen rode vuurvlinder te gaan. 
Of de nu waargenomen rode 
vuurvlinder een zwerver is of 
dat de soort zich weer gaat 
vestigen, moet nog blijken.

Financiële verantwoording 2012
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 onder andere ingezet voor het 
maken en versturen van het tijdschrift Vlinders en voor het coördineren, controleren en beheren van waar-
nemingen aan de verspreiding van soorten. Tevens wordt hiermee geïnvesteerd in het zodanig beïnvloeden 
van beleid en beheer dat de leefomstandigheden 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 uit op (tijdelijk) uitstaand kapitaal rente.
Jaarlijks wordt een bedrag ter hoogte van 10% uit de bestemmingsreserve ingezet voor beschermings-
maatregelen.
Bij de bestedingen is 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 2012 is in de meivergadering van 2013 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. 

Overzicht baten en lasten 2012 (afgerond)

Baten

1 Baten uit eigen fondsenwerving

 Donaties 172.500

 Giften, legaten en erfstellingen 24.715

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 197.215

2 Kosten eigen fondsenwerving

 (In)directe verwervingskosten 540

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 116.000

Totaal kosten eigen fondsenwerving  -116.540

3 Nettoresultaat verkopen  48.540

Totaal resultaat eigen fondsenwerving 129.215

4 Overige inkomsten

Opdrachten en bijdragen  1.572.100

Subsidies van overheden 151.535

Rentebaten 28.760

Totaal overige inkomsten 1.752.395

Beschikbaar voor de doelstelling 1.881.610

Besteding

1 Afdrachten en bijdragen  35.000

2 Uitvoeringskosten projecten en tijdschrift 1.802.600

Totaal besteed aan doelstelling -1.837.600

Toevoeging aan bestemmingsreserve 2012 44.010

 


