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Voorwoord
Het nieuws in de neushoornland heeft niet stilgestaan in 2017. Helaas waren er
veel trieste berichten, maar af en toe kwam er zeker ook positief nieuws in de
media. Dit jaar speelde zich een groot drama af in Frankrijk. In een Franse
dierentuin werd een neushoorn gestroopt. Een dier dat goed beveiligd is in een
dierentuin, is afgeschoten! Het moet niet gekker worden. De Neushoornstichting
werd naar aanleiding van dit bericht gebeld en gemaild door de media. Men weet
ons dus wel te vinden.
Gelukkig zijn er mensen die zich bekommeren om de neushoorn en die wel een
steentje willen bijdragen aan de neushoornbescherming. Zo kregen we van diverse
kanten te horen dat ze graag iets over hebben voor de neushoorn: kinderen die een
actie of spreekbeurt houden, nieuwe donateurs, drukbedrijf.nl, kinderopvang High
Five en Wijnmarkt Online. De laatste drie wilden ons op de een of de andere
manier sponsoren.
Met de toegezegde sponsoring aan het eind van 2017, kunnen we vol goede moed
vooruit kijken naar 2018.
Namens het bestuur van De Neushoornstichting
Ir. J. Rijnierse
Voorzitter
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Projecten
In 2017 hebben we weer geld besteed aan onze projecten.

Sumatran Rhino Sanctuary
Alle neushoorns in SRS doen het goed. Ze zijn gezond, Andatu is gegroeid tot een
jong volwassen neushoorn, Delilah geniet van het nemen van een modderbad en
Harapan vermaakt zich prima tussen de andere neushoorns. Geen bijzonderheden
wat betreft de neushoorns in SRS.
De boot die we eind 2013 hebben gedoneerd, wordt nog steeds volop gebruikt. Dit
keer geen donatie voor SRS, maar voor Ujung Kulon.

Ujung Kulon
Door de aanwezige camera’s in Unjung Kulon, weet men dat de populatie Javaanse
neushoorns iets groeit. De schatting is dat er 61 Javaanse neushoorns leven.
De Neushoornstichting heeft dit jaar portofoons gedoneerd voor Ujung Kulon.
Hiermee kunnen de mensen in het veld contact blijven houden met elkaar.

Tembe Elephant Park
Dit reservaat in Zuid Afrika aan de grens van Mozambique huisvest zowel Zwarte
als Witte neushoorns. Diverse vragen voor financiering van neushoorn
beschermingsprojecten zijn er. Omdat er persoonlijk contact is over de projecten,
kunnen we inzicht krijgen waar de donatie aan wordt besteed.
De vraag voor dit jaar was of we een donatie wilden leveren voor de aankoop van
schoenen voor alle rangers. Goede schoenen zijn namelijk onmisbaar. Het terrein is
heel moeilijk begaanbaar door moeras, steen en los zand en de talloze doorns.
Daarom hebben we schoenen gedoneerd. Helaas is de donatie niet persoonlijk
overhandigd, maar we hebben wel een foto ontvangen van een zeer dankbare
ranger (zie foto aan de voorzijde van dit jaarverslag).
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De schoenen die De Neushoornstichting heeft gedoneerd aan Tembe

Een blik vooruit
Met alle toegezegde sponsoring, zullen we ook in 2018 de bovenstaande projecten
een mooie donatie kunnen doen.
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Promotie
Om de bijdragen uit het vorige hoofdstuk mogelijk te maken, drijven we op de
bijdragen van donateurs, sponsors en incidentele bijdragen. Daarvoor moeten we
promotie maken voor onszelf en ons werk. Daarvoor wordt een breed scala aan
mogelijkheden ingezet.

Website
De website is actueel gehouden door de koppeling met Twitter en diverse
nieuwsberichten die erop zijn gezet. Er zijn weinig tot geen aanpassingen geweest
door de webhoster Internetdiensten Nederland.

Nieuwsbrief
Dankzij een vrijwilligster kan de nieuwsbrief weer worden uitgegeven. Er zijn dan
ook 4 edities uitgegeven, waarin we ons laatste nieuws delen met onze donateurs
en nieuwsbriefabonnees. Ten opzichte van de eerdere versies is de nieuwsbrief
weer professioneler gemaakt.

Twitter en Facebook
Halverwege 2016 wordt een vrijwilliger gevonden die regelmatig (meerdere malen
per week) berichtjes op Facebook plaatst. Dit levert veel nieuwe lezers van onze
Facebookpagina op. In 2017 is het aantal volgers stabiel gebleven. Een diversiteit
aan berichten is geplaatst, van vrolijke tot minder positieve berichtjes.

Overige media
Een vrijwilligster heeft enkele maanden een instagram account voor ons
bijgehouden. Dit was geen succes en koste teveel energie. Het instagram account
is nog aanwezig, maar wordt niet meer gevuld. Als zich weer een vrijwilliger meldt
die ons hierop wil profileren, dan gaat hier weer meer aandacht naar uit.

Een blik vooruit
In 2018 blijven we aandacht schenken aan de nieuwsbrief en Facebook. Belangrijk
is om het aantal nieuwsbriefabonnees, maar ook het aantal facebookvolgers te laten
groeien. Ook zullen we in de komende jaren kijken of en zo ja, welke aanpassingen
mogelijk en nodig zijn voor de website. Wellicht dat hieruit ook andere
mogelijkheden ontstaan om een nieuwe en breder publiek te bereiken.

7

Evenementen
Evenementen zijn voor ons op dit moment de belangrijkste mogelijkheid om
kennis te maken met het grote publiek en ook het grote publiek met ons kennis te
laten maken. Daarnaast biedt het een grote kans op het binnenhalen van extra
financiële middelen voor ons werk.

Vrijmarkt Koningsdag Soest
In 2017 hebben we niet deelgenomen aan de Vrijmarkt Koningsdag in Soest,
omdat we geen vrijwilligers ter beschikking hadden.

Natuurbehoudsmarkt Diergaarde Blijdorp
In 2017 heeft de Natuurbehoudsmarkt niet plaatsgevonden.

Global March for Rhinos and Elephants
De Global March is in 2017 wel georganiseerd, maar De Neushoornstichting zat
dit keer niet in de organisatie. Omdat het deelnemersveld van de mars zeer smal
was de afgelopen jaren en de opbrengst, promotie etcetera tegenviel, is besloten om
geen energie hier in te steken. Daarnaast hadden we geen vrijwilligers die het van
het bestuur wilden overnemen om de Global March mede te organiseren.
De Global March was ook dit jaar weer een mars die weinig nieuwe mensen trok
die meededen. Wel was er naast de mars op dezelfde dag een andere
neushoornactiviteit: een neushoornwake. Deze neushoornwake was in het kader
van een neushoornsweek die werd georganiseerd door een nieuwe stichting
genaamd Alliance Precious Biospheres. Omdat zij heel laat ons lieten weten dat ze
dit organiseerden konden we niet aanwezig zijn, maar kon ook niet worden
samengewerkt met de Global March.

Markten in winkelcentrum Colmschate Deventer
Omdat winkelcentrum Colmschate in 2017 wordt verbouwd, kunnen we alleen
deelnemen aan de lentemarkt. Ondanks de kleine markt en niet veel publiek,
hebben we relatief gezien een goede opbrengst gehaald.

Een blik vooruit
In 2018 is deelname aan de vrijmarkt op Koningsdag in Soest wel weer een optie.
Daarnaast wordt geprobeerd om weer in Deventer kleinschalige markten te
bezoeken. Uitbreiden van deelname aan het aantal evenementen is alleen mogelijk
als hiervoor vrijwilligers worden gevonden. Voor de komende jaren is dan ook een
belangrijke actie om meer vrijwilligers te vinden die ons willen helpen de stichting
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te vertegenwoordigen tijdens evenementen. Daarbij gaat de aandacht vooral naar
lokale evenementen, waar niet heel veel andere goede doelen aanwezig zijn. Denk
aan jaarmarkten, kerstmarkten enzovoorts.
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Sponsoring
Sponsoring is voor ons een belangrijke manier om spullen voor De
Neushoornstichting te krijgen die nodig zijn om te groeien en te werken aan de
bekendheid.

Internetdiensten Nederland
Internetdiensen Nederland verzorgt de hosting van de website en helpt ons bij
problemen op de website en de email. Daarnaast hebben zij onze website
ontworpen en ingericht. Afgelopen jaar hebben we bijna tot geen hulp gehad met
aanpassingen van de website.

YouBeDo
Op YouBeDO.nl kun je boeken bestellen, waarbij een percentage van het
aankoopbedrag naar een zelf gekozen goed doel gaat. Ook De Neushoornstichting
is hierbij aangesloten. Regelmatig komen hier enkele bedragen van binnen.

Doelshop
Via doelshop.nl is in 2017 weer veel geld opgehaald door de aankopen die door
verschillende personen zijn gedaan. Hopelijk wordt deze manier van doneren aan
De Neushoornstichting steeds bekender, waardoor we de komende jaren nog meer
profijt kunnen hebben van de aansluiting bij doelshop.nl.

Wijnmarkt Online
In het laatste kwartaal van 2017 werden we benaderd door Wijnmarkt Online. Het
plan was om in december een magnum fles witte wijn op de markt te brengen,
waarvan per verkochte fles een x bedrag naar de Neushoornstichting zou gaan.
Helaas was de wijn in december nog niet geleverd. Deze moest vanuit Zuid-Afrika
komen, maar alles liep vertraging op. Zodoende zal de wijn pas in 2018 worden
geleverd.
In 2018 zal deze sponsoring nader worden uitgewerkt.

Kinderopvang HighFive
Kinderopvang HighFive heeft aangeboden om per nieuw aangemeld kind €5,- over
te maken naar de Neushoornstichting. De organisatie hecht veel waarde aan natuur
en milieu en wil dit ook naar al haar klanten uitdragen. Daarom willen ze de
Neushoornstichting wel sponsoren. De sponsoring is op 1 december ingegaan.

10

Drukbedrijf.nl
Drukbedrijf.nl heeft De Neushoornstichting ook zelf benaderd met de vraag of ze
ons konden sponsoren met drukwerk. Aangezien onze oude gesponsorde folder
redelijk op begonnen te raken en deze wel weer een tekstuele update kon
gebruiken, hebben we tegen dit aanbod geen nee gezegd. We hebben de folder zelf
opgemaakt en deze printklaar aangeleverd. Zo konden we zoveel mogelijk uit de
sponsoring halen.
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Financieel jaarverslag
De jaarrekening (balans 2017 en de winst- en verliesrekening) is opgenomen in
bijlage 1 van het jaarverslag.
De boekhouding wordt sinds 2016 in GnuCash gedaan. Met dit gratis
boekhoudprogramma, krijgen we een duidelijk overzicht van de inkomsten en
uitgaven.
Het eigen vermogen van De Neushoornstichting per 1 januari 2017 bedraagt
€2.691,89 en is opgebouwd uit de totale baten op de diverse liquide rekeningen.
Dit jaar is €381,25 gehaald uit de eigen reserve, zodat op 31 december 2017 het
eigen vermogen €2.310,64 is. Aan donaties is een net bedrag binnengekomen. In
2016 hadden we van enkele mensen een eenmalige hoge donatie ontvangen. In
2017 is dit helaas niet zo geweest, waardoor het donatiegeld lager ligt dan in 2016.
Toch hebben we een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan onze projecten. De
post voor project Mhkaya is gewijzigd naar Tembe. Vorig jaar stond de donatie
van Tembe Elephant Park nog op incidentele projecten. Hier is een bedrag van
€1500,- naar toegegaan. Omdat in 2016 extra geld is gedoneerd in verband met een
reservering uit 2015, is het bedrag dit jaar weer iets lager.
Door de verkoop van een schilderij is de inkomsten van verkoop merchandise flink
gestegen ten opzichte van 2016. Hier staat tegenover dat in 2017 weinig geld
hebben opgehaald door verkoop van andere producten, omdat we ons op weinig
evenementen/ markten hebben gepresenteerd.
De bijdrage door onze partnerships (Doelshop en Youbedo) is vergelijkbaar met
die van 2016.
In 2017 zijn geen incidentele kosten geweest. De bedragen zijn conform
verwachting.
Het tekort wordt in januari van het eigen vermogen afgehaald. In het overzicht ziet
u ook mogelijke reserveringen staan voor de door ons ondersteunde projecten. Op
dit moment reserveren wij nog niet specifiek voor de projecten. We hebben er voor
gekozen de administratie wel zo in te richten dat dit in de toekomst wel mogelijk
is. Wij zullen hiervoor kiezen als een substantieel bedrag binnen komt ten behoeve
van één van de projecten of als de inkomsten in een jaar zeer hoog zijn.
Een blik vooruit
In 2018 wordt gekeken of op een of andere manier de bijdragen aan rente omhoog
kunnen. Wellicht door het openen van een andere spaarrekening. Daarnaast wordt
in 2018 gestreefd naar hogere opbrengsten door verkoop van merchandise en groei
van het aantal donateurs.
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Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2017
BALANS 31 december 2017
Activa

Kas

€ 136,00

Bestuursrekening

€ 483,60

Spaarrekening

€ 1.691,04

Debiteuren

€ 0,00

Voorraden

€ 0,00

Vooruit betaalde kosten

€ 0,00
€ 2.310,64

Totaaltelling activa

Vreemd vermogen
Passiva

€ 0,00

Crediteuren

€ 0,00

Vooruit ontvangen donaties

€ 0,00
€ 0,00

Totaaltelling vreemd vermogen

Eigen vermogen
Eigen Vermogen
Openingsbalans
Algemene reserve

€ 0,00
€ 0,00
€ 2691,89

Reserve SRS

€ 0,00

Reserve Ujung Kulon

€ 0,00

Reserve Tembe

€ 0,00

Reserve incidentele projecten

€ 0,00

Ingehouden verlies

€ 381,25

Totaaltelling eigen vermogen

€ 2.310,64

Totaaltelling passiva

€ 2.310,64

Toelichting op de balans
De balans over 2017 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting
weer op 31 december 2017.
Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting.

Winst en Verlies rekening 2017
Omzet
Donaties
Schenkingen
Verkopen merchandise
Spellen
Loterijen
Partnerships
Rente

€ 2.140,40
€ 0,00
€ 418,00
€ 3,00
€ 35,20
€ 104,04
€ 0,01
€ 2.700,65

Totaaltelling omzet

Kosten
Stichtingskosten
Administratiekosten

€ 35,09

Projectbijdragen bescherming
SRS
Ujung Kulon
Tembe
Incidentele projecten

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00

Voorlichting
Evenementen
Website

€ 294,69

Drukwerk

€ 0,00

Global March

€ 0,00

Spreekbeurten en werkstukken
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€ 1,50

- € 5,18

Diversen

€ 0,00

Algemene kosten
Bankkosten

€ 255,80

Totaaltelling kosten

€ 3.081,90

Nettoverlies voor het tijdvak

€ 381,25
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