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Voorwoord
Geachte lezer,
dat u alleen al deze woorden leest, pleit voor u. Als donateur van diverse
organisaties vind ik het wel belangrijk dat mijn geld goed terecht komt, maar ik
neem zelden de moeite om jaarverslagen te lezen om te weten waar dat geld nou
echt terecht is gekomen. U neemt die moeite dus wel!
Als stichting leggen we graag verantwoording af van de inkomsten en uitgaven.
We houden in alles het doel voor ogen: de bescherming en welvaren van
neushoorns wereldwijd. Daaraan willen we zoveel mogelijk geld besteden en als
andere uitgaven, met name voor de website, helaas relatief hoog uitvallen, staat dat
nog steeds in dienst van het grote goede doel.
Op diverse pagina’s van dit jaarverslag zult u de invloed van de coronapandemie
zien. Die invloed is groter dan ons lief is. Maar er zijn ook positieve
ontwikkelingen gaande, waarover u in de periodieke nieuwsbrieven kunt lezen en
in het volgende jaarverslag ongetwijfeld ook.
Dank voor uw belangstelling!
Namens het bestuur van De Neushoornstichting,
Kenaus Antuma, voorzitter
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Projecten
In 2020 hebben we weer geld besteed aan onze projecten.

Sumatran Rhino Sanctuary
Het afgelopen jaar is Rosa 8 keer zwanger geweest, maar ze verloor alle
zwangerschappen. In september was ze weer zwanger, dit keer van Andatu (de
eerste neushoorn die in SRS is geboren). Helaas na 1 maand zwangerschap ging
het weer mis. Duidelijk is dat Rosa een probleem heeft met haar voortplanting. Dit
komt, omdat ze een goedaardig gezwel of knobbel in de spierwand van de
baarmoeder heeft. Deze dient operatief verwijderd te worden om het probleem te
verhelpen. Door corona is deze operatie uitgesteld, totdat het weer veilig is om
specialisten over te laten komen.
Omdat aan het einde van 2019 nog niet bekend was waaraan onze donatie besteed
ging worden, hebben we het donatiebedrag van 2019 gereserveerd om in 2020 te
kunnen doneren aan SRS. Begin 2020 is het gereserveerde bedrag voor de donatie
aan SRS besteed aan 5 fietsen en een neushoornweegschaal.
In december is de donatie besteed aan een motorfiets voor de transporten van klein
materiaal en voedsel van en naar SRS.

Ujung Kulon
In september werd bekend gemaakt dat er weer nieuwe neushoorns zijn geboren in
Ujung Kulon, een mannetje Luther en een vrouwtje Helen.
Het aantal Javaanse neushoorns in Ujung Kulon is gestegen naar 74, waar het 10
jaar geleden nog 50 individuen waren. Ieder jaar kwam er minstens één kalf bij. Op
diverse plaatsen in het nationaal park hangen camera's, zodat de
neushoornpopulatie in de gaten gehouden kan worden.
Nieuwe geboortes en een toenemende populatie van deze ernstig bedreigde soort is
het resultaat van een samenwerking tussen overheid en parkmedewerkers die de
Javaanse neushoorn en zijn habitat beschermen. In Ujung Kulon is al ruim 20 jaar
geen stroperij meer.
Dit jaar is er geen donatie naar Ujung Kulon geweest.

Tembe Elephant Park
Er is een donatie van €2000,- gedaan Aan Tembe Elephant Park. Dit bedrag is door
de beheerders van het park gebruikt om bij de daar levende neushoorns de hoorn te
verwijderen. Voordat we het besluit genomen hebben om hieraan bij te dragen,
hebben we kritisch navraag gedaan over het effect van deze maatregel.
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De kosten voor het beschermen van de neushoorn zijn hoog, zeer hoog. Door het
verwijderen van (het grootste deel) van de hoorn, wordt het voor stropers veel
minder aantrekkelijk om deze prachtige dieren nog te stropen, er is immers vrijwel
niets meer te halen. Dan wegen de risico’s van gepakt worden niet langer op tegen
het geld dat nog kan worden verdiend.
Het onthoornen van de neushoorns gebeurt op een respectvolle manier. Zo is het
doel de dieren zodanig te onthoornen dat de hele populatie van de hoorn wordt
ontdaan. De mannetjes zijn dan allemaal hun “wapen” in de onderlinge strijd kwijt,
waardoor alsnog een gelijk speelveld tussen de dieren blijft bestaan, in de strijd om
de dominantie. De bedoeling is dit ook vol te blijven houden, juist, omdat de hoorn
ook steeds weer aangroeit.
Verschillende parken in Zuid-Afrika werken ook samen in het onthoornen van de
neushoorns. Door de samenwerking kunnen de kosten verlaagd worden en wordt
het nog minder aantrekkelijk voor stropers om te stropen.

Afbeelding 1: Onthoornen van de neushoorns in Tembe
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Een blik vooruit
In 2020 hebben we net als vorig jaar een flink bedrag kunnen schenken aan 2 van
onze drie projecten. Nu de corona pandemie heeft geleid tot minder inkomsten
zullen we in 2021 waarschijnlijk minder aan de projecten kunnen bijdragen.
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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
Van onze webhoster Internetdiensten Nederland hadden we al enkele keren te
horen gekregen dat de website toe was aan een update. Niet alleen voor de luxe,
maar ook om mee te gaan in de moderne technische vereisten. Omdat deze update
ons een smak geld zou gaan kosten, zijn we gaan zoeken naar andere webhosters.
Nextdoormedia deed een goed bod voor een compleet nieuwe website met alle
gewenste opties. Ook in het jaarlijkse hosting en onderhoudskosten was de
aanbieding voordeliger dan Internetdiensten Nederland. Daarnaast is
Nextdoormedia, net als De Neushoornstichting, gezeteld in Deventer, wat de
communicatie een stuk gemakkelijker maakt dan met Internetdiensten Nederland,
die in Rotterdam zitten.
In de lente en zomer is de website gemaakt en op 17 augustus 2020 gingen we over
naar de nieuwe website.
De site biedt ons ten opzichte van de oude site extra functies: Idealdonatie
rechtstreeks naar onze bankrekening (en niet langer via geef.nl), een SSLcertificaat, inschrijving voor de nieuwsbrief wordt direct gekoppeld met
inschrijflijst in MailChimp en de site biedt gemakkelijk de mogelijkheid voor een
archief.

Nieuwsbrief
Dankzij onze trouwe vrijwilligster hebben we in 2020 weer 4 edities van de
nieuwsbrief uit kunnen geven. Doordat het programma MailChimp zich ook
ontwikkeld, komen er nieuwe functies bij en daardoor is de nieuwsbrief weer
verder ontwikkeld. Het aantal abonnees is ook dit jaar weer gegroeid tot 100
nieuwsbriefabonnees.

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. Helaas is de koppeling tussen Facebook en Twitter niet meer
mogelijk en daardoor zijn geen berichten op Twitter geplaatst. Door de nieuwe
website is de koppeling tussen Facebook en de website wel weer hersteld. In 2020
is het aantal volgers stabiel gebleven.
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Een blik vooruit
In 2021 zullen we nog meer uit de nieuwe website halen. Daarnaast wordt
onderzocht of er weer koppelingen gemaakt kunnen worden tussen Facebook en
Twitter en eventuele andere sociale media platforms. Ook uit ons LinkedIn account
kan meer gehaald worden.
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Evenementen
Evenementen zijn voor ons, onder normale omstandigheden, 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.
Door de corona pandemie zijn (bijna) alle evenementen in 2020 komen te
vervallen. Ook de vrijmarkt op Koningsdag in Soest kon geen doorgang vinden.

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. Hopelijk kan deze in 2021
wel doorgang vinden. Het streven blijft om de komende jaren meer evenementen te
bezoeken, zowel klein als groot.
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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. Omdat we een financieel interessante optie hebben
gevonden voor de webhosting (ook zonder sponsoring), hebben we in augustus het
contract met Internetdiensten Nederland stopgezet. Daarmee eindigde ook de
sponsoring van Internetdiensten Nederland.

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 bijna nihil, net als in
2019. Voorlopig blijven we aangesloten bij YouBeDo.

Doelshop
Via Doelshop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten
webshops. Via doelshop.nl is in 2020 weer geld opgehaald door de aankopen die
door een aantal vaste personen zijn gedaan. Het bedrag is nagenoeg gelijk aan dat
van 2019, ondanks dat we wat aandacht hebben gegeven aan deze manier van
doneren in de nieuwsbrief.

Rhino Wallet
Sinds 1 september 2018 is Rhino Wallet onze sponsor. Van de verkochte
pasjeshouders gaat 5% van de omzet naar De Neushoornstichting. Dit is wat ons
betreft erg succesvol. Tot augustus is er elke maand een bedrag overgemaakt naar
de stichting. Of de samenwerking wordt voortgezet, zullen we in 2021 bespreken.

Een blik vooruit
We zullen kritisch door onze sponsor- en samenwerkingscontracten heen moeten
gaan in 2021. Hierbij is ook de ervaring van de andere zijde van belang. Daaruit
kunnen we lering trekken. Daarnaast blijft promotie van kopen via doelshop.nl (en
YouBeDo.nl) erg belangrijk. Goed is om te kijken hoe wij dit verder kunnen
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promoten bij onze achterban. Op die manier ontvangen wij een kleine bijdrage,
zonder dat het de mensen die ons een warm hart toedragen extra kost.
Uiteraard blijven we ook op zoek naar nieuwe sponsormogelijkheden.
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Financieel jaarverslag
De jaarrekening (balans 2020 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 2020 bedroeg
€5.892,59. Het eigen vermogen is opgebouwd uit de totale baten op de diverse
liquide rekeningen. Hiervan is €2000,- gereserveerd voor SRS. Dus eigen
vermogen op 1 januari 2020 is €3.892,59.
In het jaar 2020 is een verlies gemaakt van €1.351,68. Dit bedrag komt grotendeels
door de investering van de website en deels door verminderde inkomsten uit
verkoop van merchandise veroorzaakt door de coronapandemie.
Het eigen vermogen op 31 december 2021 is €2.540,91
Aan donaties + schenkingen is een heel mooi bedrag binnengekomen. Het bedrag
dat we hebben ontvangen is circa €1.500,- hoger dan het bedrag dat in 2019 is
binnengekomen. Hierdoor hebben we ook in 2020 een substantiële bijdrage kunnen
leveren aan onze projecten. Aan Tembe hebben we een bijdrage geleverd van
€2.000,-. En voor SRS is de reservering van 2019 gebruikt en daarnaast nog de
bijdrage van 2020 van €2150,-. Onze bijdragen voor projecten komt daarmee in het
jaar 2020 uit op €6.150,- Op een totale opbrengst uit donaties, verkoop van
merchandise etc. betekent dit dat 77% van onze uitgaven (en 93% van de
inkomsten) zijn besteed aan de bescherming van neushoorns. Daarnaast zijn aan de
voorlichting ook kosten verbonden die zeker passen bij de doelstelling van onze
stichting. Omdat dit jaar geïnvesteerd is in een nieuwe website passende bij de
huidige tijd, is het bedrag hoog, namelijk €1.464,31, in vergelijking met andere
jaren. Dit is 22% van het inkomen dat is besteed aan de nieuwe website. De
algemene kosten, circa €80, zijn in 2020 ook hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft
diverse redenen: door de mogelijkheid van Idealdonaties op de website, moesten
we een contract afsluiten, waarbij we een uittreksel van de KvK moesten
aanvragen. Ook hadden we wat kosten door wijzigingen bij de bank in verband met
de inschrijving van Kenaus Antuma als voorzitter van de Neushoornstichting. Als
laatste hebben we de transferkosten van de donaties aan onze projecten gerekend
als algemene onkosten. Voorgaande jaren waren deze toegevoegd aan de
projectkosten. Dit onderscheid is nu wel gemaakt, zodat de donatiekosten aan de
projecten nog inzichtelijker zijn.
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Het verlies wordt afgehaald van 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.

Een blik vooruit
De coronapandemie heeft ook na 2020 heel wat gevolgen. In 2021 houdt de
coronapandemie nog aan en zullen in ieder geval een deel van het jaar geen
evenementen mogelijk zijn. Ook zullen mogelijk donateurs/ (potentiele) sponsoren
minder inkomsten hebben, waardoor de donaties en sponsoring mogelijk minder
worden de komende tijd.
Aan de andere zijde hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in een nieuwe website
met meer mogelijkheden, welke hopelijk ook bij gaan dragen aan meer inkomsten.
Ook zullen de hostingkosten flink dalen. Deze wordt nu €200,00 per jaar i.p.v.
ruim €300,- per jaar bij Internet Diensten Nederland.
Komende jaar zullen we alert blijven op de kosten en we blijven ernaar streven om
de kosten zo veel mogelijk te verlagen.
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Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2020
Balans 31-12-2020
Activa
Niet in balans-EUR
Verweesd-EUR
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorzieningen
Huidige Activa
Vermogensspaarrekening
Kas
Bestuursrekening
Spaarrekening
Kruisposten
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Voorraden
Overige vorderingen
Vooruit betaalde kosten
Totaaltelling activa
Vreemd vermogen
Passiva
Crediteuren
Vooruit ontvangen donaties
Nog te besteden subsidies
Totaaltelling vreemd vermogen
Eigen vermogen
Eigen Vermogen
Openingsbalans
Algemene reserve
Reserve SRS
Reserve Ujung Kulon
Reserve Tembe
Reserve incidentele projecten

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 115,80
€ 423,28
€ 2.001,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.540,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.143,01
€ 749,58
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ingehouden verlies

€ 1.351,68

Totaaltelling eigen vermogen
Totaaltelling passiva

€ 2.540,91
€ 2.540,91

Toelichting op de balans
De balans over 2020 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting
weer op 31 december 2020
Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting.
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Winst-en-verliesrekening
Omzet
Donaties
Schenkingen
legaten
Sponsoring
Verkopen merchandise
Spellen
Subsidies
Loterijen
Partnerships
Rente
Totaaltelling omzet
Kosten
Onkosten
Stichtingskosten
Huisvesting
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Reiskosten
Cursussen en opleidingen
Administratiekosten
Verzekeringen
Afschrijvingen
ProjSRS
Ujung Kulon
Tembe
Incidentele projecten
Projectebijdragen onderzoek
Incidentele projecten
Voorlichting
Inkopen merchandise
Evenementen
Website
Drukwerk
projectbijdragen bescherming
Global March
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€ 6.119,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 372,00
€ 30,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 35,20
€ 55,62
€ 0,77
€ 6.613,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.150,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.464,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Spreekbeurten en werkstukken
Diversen
Algemene kosten
Bankkosten
Onbepaald
Toevoeging reserve
Totaaltelling kosten
Netto-opbrengst over de periode € 1.351,68
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€ 3,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 266,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.965,29

