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Voorwoord 
 

Als wel terugkijken op 2018, kunnen we redelijk tevreden zijn over de resultaten. 

We hebben weer mooie bijdragen kunnen leveren aan de projecten in Zuid Afrika 

en Indonesië. Natuurlijk, we willen altijd meer helpen, maar wat we nu doen is wel 

heel gericht. 

Laten we hopen dat 2019 een nog mooier jaar gaat worden. Een jaar waarin ik mijn 

functie neer wil leggen als er zich een goede opvolger aanmeldt. Na ruim 13 jaar 

betrokken te zijn geweest bij het bestuur is het tijd voor nieuwe gezichten en een 

frisse wind. En alles helpt dan in het verder laten groeien van deze prachtige 

stichting. Ik heb dit werk met veel plezier gedaan en zal ook na mijn aftreden graag 

betrokken blijven bij de stichting. Hoe, dat is iets wat ik met het dan zittende 

bestuur zal bespreken. Uiteraard blijf ik mij met verve inzetten tot mijn opvolger is 

aangetreden. 

 

Namens het bestuur van De Neushoornstichting 

Ir. J. Rijnierse 

Voorzitter 
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Projecten 
In 2018 hebben we weer geld besteed aan onze projecten.  

Sumatran Rhino Sanctuary 

De neushoorns in SRS zijn gezond en ontwikkelen zicht goed. Ondertussen wordt 

de noodzaak duidelijk dat er meer gedaan meot worden om deze neushoorns van 

uitsterven te behoeden. Zo wordt IVF pogingen tegengehouden door de 

Indonesische regering en is discussie over noodzaak van menging van de 

ondersoorten.Uit SRS zijn geen bijzondere berichten binnengekomen dit jaar.  

 

Vanwege de Tsunami in december hebben we besloten de donatie aan Ujung 

Kulon te richten en niet aan SRS. 

Ujung Kulon 

In december 2018 werd de westkust van Java (Indonesië) verrast met een Tsunami, 

waarbij de vulkaan de Krakatau uitbarstte. Dit was schrikken, want dit had de 

gehele populatie Javaanse neushoorns kunnen doden. Gelukkig waren de 

neushoorns niet aanwezig in het beschadigde gebied. Wel werd iedereen ervan 

bewust dat het noodzakelijk is om vaart te maken met een tweede leefgebied voor 

deze populatie.  

 

De Neushoornstichting heeft daarom de donatie besteed aan verdere investering 

voor onderzoek naar geschikte tweede leefgebied in Indonesië voor de Javaanse 

neushoorn, zodat deze sneller gerealiseerd kan worden. 

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 

nachtkijkers (monuculars met nachtzicht). Hiermee kunnen stropers in de donkere 

uren beter worden gespot. 

Erik Schram heeft deze nachtkijkers persoonlijk overhandigd aan de 

parkmedewerkers.  
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Een blik vooruit 

De hoeveelheid donatiegelden is flink gestegen afgelopen jaar. De verwachting is 

dat deze stijgende lijn wordt doorgezet en dat in 2019 ook weer onze projecten een 

mooie donatie kunnen overhandigen.  
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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 onze trouwe vrijwilligster hebben we in 2018 4 edities van de nieuwsbrief 

uit kunnen geven. Ten opzichte van de eerdere versies is de nieuwsbrief weer 

professioneler gemaakt.  

Twitter en Facebook 

Meerdere malen per week worden nieuwsberichtjes geplaatst op onze 

Facebookpagina. Dit betreft een diversiteit aan berichten, van vrolijke tot minder 

positieve berichtjes. In 2018 is het aantal volgers stabiel gebleven. Een diversiteit 

aan berichten is geplaatst, van vrolijke tot minder positieve berichtjes. 

Overige media 

Sinds eind augustus hebben we een vrijwilliger die zich bezig gaat houden met het 

zoeken naar nieuwe vrijwilligersd. Om dit op gang te brengen is onder andere een 

linked-in account aangemaakt: https://www.linkedin.com/company/de-

neushoornstichting/. Hierop zullen onze vacatures worden vermeld en actief 

gezocht worden naar vrijwilligers. Dit account wordt in 2019 verder ingevuld. 

Een blik vooruit 

In 2019 blijven we aandacht schenken aan de nieuwsbrief en Facebook. Het 

linked-in account wordt verder ingevuld en gepromoot. Ook blijven we 

mogelijkheden zoeken om ons ook via andere wegen te promoten.  

https://www.linkedin.com/company/de-neushoornstichting/
https://www.linkedin.com/company/de-neushoornstichting/
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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 

Na een jaar niet op de vrijmarkt in Soest te hebben gestaan, zijn we dit jaar weer 

terug. En weer met succes. Bezoekers konden onze aanwezigheid wel waarderen. 

Vooral met een ludiek spel konden we veel inkomsten genereren. 

Natuurbehoudsmarkt Diergaarde Blijdorp 

In 2018 werd na een pauzejaar de Natuurbehoudsmarkt in Diergaarde Blijdorp 

weer gehouden. Met verschillende organisaties gericht op verschillende manieren 

van natuurbehoud stonden we in de Haaienzaal. Ondanks dat het publiek echt 

gericht naar de markt of de lezingen moest komen en de hoeveelheid publiek niet 

veel was, heeft de Neushoornstichting een succesvolle dag gehad. 

Evenement op winkelcentrum Andriessenplein Deventer 

Op winkelcentrum Andriessenplein in Deventer werd een klein op kinderen gericht 

evenement gehouden, waarbij enkele standhouders een plekje kregen om zich te 

promoten of artikelen te verkopen. Voor ons was het doel voornamelijk promotie 

en naamsbekendheid. Door tegenvallende bezoekersaantallen, zijn wij desondanks 

toch tevreden over het resultaat. 

Theaterstuk Rhinoceros 

Afstuderenden van de opleiding Docent Theater van de Hogeschool van de 

Kunsten in Zwolle hebben op 27 mei en 7 juni het theaterstuk Rinoceros gespeeld. 

Naast het theater optreden, hebben zij aandacht besteedt aan De 

Neushoornstichting en hebben ze geld opgehaald voor de stichting. 

Een blik vooruit 

Deelname aan de vrijmarkt op Koningsdag in Soest blijven we nastreven, omdat 

dit ons veel oplevert en het een leuke gezellige dag is. Dit jaar is een begin 

gemaakt in het zoeken naar nieuwe vrijwilligers om aan meer evenementen deel te 

nemen. Dit jaar is dat nog niet gelukt. Komende jaren is dit zeker het streven. 
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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. De bedragen via YouBeDo zijn helaas gedaald. Mogelijk dat 

we hier in 2019 weer aandacht aan moeten besteden. 

Doelshop 

Via doelshop.nl is in 2018 weer veel geld opgehaald door de aankopen die door 

een aantal vaste personen zijn gedaan. Het aantal personen die via doelshop zijn 

boodschappen doet en ons doneert moet stijgen. Dit is een aandachtspunt voor 

2019. 

Wijnmarkt Online 

Het sponsorcontract met Wijnmarkt Online is dit jaar uitgewerkt. Per verkochte 

magnumfles van de Renoster wijn wordt €2,50 aan de stichting overgemaakt. 

Loopt de verkoop via ons, dan hebben we een donatie van €5,- per fles. 

In 2018 hebben we zelf enkele flessen verkocht. 

Verder verloopt de communicatie moeizaam en is er vanuit Wijnmarkt Online geen 

bijdrage binnengekomen. In 2019 moeten we hier achteraan, 

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 2017 

ingegaan. In 2018 zijn enkele bedragen binnengekomen 
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Drukbedrijf.nl 

Drukbedrijf.nl heeft in 2017 De Neushoornstichting eenmalig gesponsord met een 

folder.  In 2018 hebben we geen nieuwe sponsorvragen bij hun neergelegd. 

Rhino Wallet 

Halverwege 2018 werden we benaderd door een jong bedrijf Rhino Wallet met de 

vraag of we elkaar zouden kunnen helpen. 

Sinds 1 september zijn ze onze nieuwe sponsor. Rhino Wallet is een bedrijf dat 

stijlvolle pashouders ontwerpt, die naar persoonlijke voorkeur gegraveerd worden. 

De pashouders zijn stijlvol en makkelijk in gebruik. Ze zijn ook voorzien van een 

anti-skim technologie, waardoor je draadloos pinnen op je pas geactiveerd kunt 

hebben. 5% van de omzet doneren ze aan De Neushoornstichting.  De 

overeenkomst zijn we aangegaan voor een jaar. 

Een blik vooruit 

Zoals hierboven vermeld, zijn voor 2019 diverse evaluaties van sponsorcontracten 

noodzakelijk. Ook het promoten van verkopen via doelshop.nl en YouBeDo.nl 

verdiend extra aandacht. 

Daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe sponsormogelijkheden. 



 

11 

 

Financieel jaarverslag 

 

De jaarrekening (balans 2018 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 bedroeg 

€2.691,89. Omdat in 2017 een verlies is geleden van 381,25 is dit ten laste 

gekomen van het eigen vermogen, waardoor dit op 1 januari 2018 €2.310, 64 

bedroeg. Het eigen vermogen is opgebouwd uit de totale baten op de diverse 

liquide rekeningen.  

In het jaar 2018 is een winst gemaakt/gelden van €438,94. Dit bedrag is 

toegevoegd aan de algemene reserve, zodat op 31 december 2018 het eigen 

vermogen €2.749,58 is. Aan donaties is een net bedrag binnengekomen. Het 

bedrag dat we hebben ontvangen is vergelijkbaar met het bedrag dat we in 2017 

hebben ontvangen. Hierdoor hebben we ook in 2018 weer een mooie bijdrage 

kunnen leveren aan onze projecten. Aan Tembe hebben we een bijdrage geleverd 

van iets meer dan €943,-. En aan Ujung Kulon ruim € 1.500,00. Onze bijdragen 

aan projecten komt daarmee in het jaar 2018 uit op ruim €2.450,00. Op een totale 

opbrengst uit donaties, verkoop van merchandise etc. betekent dit dat 70,1% van 

onze inkomsten direct zijn besteed aan de bescherming van neushoorns. Daarnaast 

zijn aan de voorlichting ook kosten verbonden die zeker passen bij de doelstelling 

van onze stichting. Met € 323,89, wordt hiermee 9,3% van ons inkomen besteed 

aan voorlichting. Hiermee werd in 2018 ongeveer 79,3% van ons inkomen besteed 

aan activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen van De 

Neushoornstichting. De algemene kosten legden in 2018 met € 285,24 een beslag 

ongeveer 8,1% van de inkomsten. 

In 2018 zijn geen incidentele kosten en baten geweest.  

 

Het overschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 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. 

  

 

 



 

12 

 

Een blik vooruit 

Van de totale kosten zijn de bankkosten op dit moment, verhoudingsgewijs, erg 

hoog. Zodra wij de gewenste groei in inkomsten bereiken door meer donateurs aan 

te trekken en ook op andere manieren meer inkomsten weten te genereren, zullen 

deze kosten, in verhouding tot het totaal dalen. Daarom willen we in 2019 en de 

daaropvolgende jaren inzetten op een (verdere) groei van het inkomen. Daarnaast 

werken we ook aan de uitbreiding van ons bestand van vrijwilligers, mogelijk dat 

dit ook enige kosten met zich mee gaat brengen. De groei in vrijwilligers moet op 

de langere termijn wel resulteren in een hoger inkomen. Tenslotte proberen we in 

2019 een onderzoek te starten naar het verlagen van de voorlichtingskosten, zodat 

meer geld kan worden besteed aan de projecten waarmee we de neushoorn direct 

beschermen. Op dit moment bestaan de voorlichtingskosten, voornamelijk, uit 

kosten voor het laten draaien van de website. Dit is een, relatief, hoge kostenpost. 

Ook is de website weer toe aan een update om met de modernste technieken te 

kunnend raaien. Wij zullen hiertoe in 2019 of 2020 bij ons hostingbedrijf, maar 

ook andere partijen informeren naar de mogelijkheden om enerzijds de kosten te 

drukken en anderzijds de website te moderniseren.Net als in 2018 streven we in 

2019 en volgende jaren naar hogere opbrengsten door verkoop van merchandise en 

groei van het aantal donateurs. Ook blijven we mensen die vragen om het toesturen 

van voorlichtingsmaterialen vragen om een bijdrage in de kosten die wij daarvoor 

maken. Deze zullen nooit volledig dekkend worden, maar een gedeelte zal hier wel 

mee gedekt blijven worden. Op dit moment sturen wij onder andere ansichtkaarten 

mee om uit te delen bij bijvoorbeeld een spreekbeurt, als deze op raken zal nieuw 

materiaal worden besteld. 

 

 



 

 

 

Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2018 
 
Balans 31-12-2018 

 

Activa  

Niet in balans-EUR  € 0,00 

Verweesd-EUR  € 0,00 

Activa  € 0,00 

Vaste Activa  € 0,00 

Materiële vaste activa € 0,00 

Financiële vaste activa  € 0,00 

Voorzieningen  € 0,00 

Huidige Activa  € 0,00 

Vermogensspaarrekening € 2.400,00 

Kas  € 114,55 

Bestuursrekening  € 235,03 

Spaarrekening € 0,00 

Kruisposten € 0,00 

Debiteuren € 0,00 

Nog te ontvangen subsidies € 0,00 

Voorraden € 0,00 

Overige vorderingen € 0,00 

Vooruit betaalde kosten € 0,00 

Totaaltelling activa  € 2.749,58 

  

Vreemd vermogen  

Passiva € 0,00 

Crediteuren  € 0,00 

Vooruit ontvangen donaties  € 0,00 

Nog te besteden subsidies  € 0,00 

Totaaltelling vreemd vermogen  € 0,00 

  

Eigen vermogen  

Eigen Vermogen € 0,00 

Openingsbalans € 0,00 

Algemene reserve  € 2.310,64 

Reserve SRS  € 0,00 

Reserve Ujung Kulon  € 0,00 

Reserve Tembe  € 0,00 

Reserve incidentele projecten € 0,00  
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Ingehouden winst  € 438,94 

  

Totaaltelling eigen vermogen € 2.749,58 

Totaaltelling passiva  € 2.749,58 

 

Toelichting op de balans 

De balans over 2018  geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting 

weer op 31 december 2018 

Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting. 
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Winst-en-verliesrekening 

 

Omzet  

Donaties € 3.144,06 

Schenkingen € 0,00 

legaten  € 0,00 

Sponsoring  € 110,00 

Verkopen merchandise  € 124,11 

Spellen  € 42,00 

Subsidies € 0,00 

Loterijen  € 35,20 

Partnerships  € 44,88 

Rente € 0,00 

Totaaltelling omzet  € 3.500,25 

 

Kosten  

Onkosten € 0,00 

Stichtingskosten  € 0,00 

Huisvesting  € 0,00 

Bestuurskosten  € 0,00 

Kantoorkosten  € 4,15 

Reiskosten € 0,00 

Cursussen en opleidingen  € 0,00 

Administratiekosten  € 35,09 

Verzekeringen  € 0,00 

Afschrijvingen  € 0,00 

ProjSRS  € 0,00 

Ujung Kulon € 1.509,00 

Tembe  € 943,18 

Incidentele projecten € 0,00 

Projectebijdragen onderzoek € 0,00 

Incidentele projecten  € 0,00 

Voorlichting  € 0,00 

Evenementen € 15,00 

Website  € 300,59 

Drukwerk  € 0,00 

projectbijdragen bescherming  € 0,00 

Global March  € 0,00 

Spreekbeurten en werkstukken  € 8,30 

Diversen € 0,00 
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Algemene kosten  € 0,00 

Bankkosten  € 246,00 

Onbepaald  € 0,00 

Toevoeging reserve  € 0,00 

Totaaltelling kosten  € 3.061,31 

 

Netto-opbrengst over de periode € 438,94 

 

 


