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Voorwoord
Beste lezer,
vorig jaar beloofde ik dat dit jaarverslag positieve ontwikkelingen zou beschrijven.
Die zijn er inderdaad, bijvoorbeeld dat we van harte een mooi nieuw initiatief
steunen: u kunt daarover lezen op pagina 5. Ik laat het graag aan u over om nog
meer voorbeelden van goed nieuws te ontdekken in het verslag. Daardoor houden
we hoop dat ons werk niet vergeefs is.
Daarmee zijn de neushoorns nog niet uit de crisis. Klimaatcrisis, coronapandemie,
economische achteruitgang, biodiversiteitsverlies treft hen ook. Op pagina 10
worden ze ‘krachtpatsers’ genoemd, maar het gaat dan wel om kwetsbare
krachtpatsers. Daarom willen we tijd en geld aan hen blijven besteden. De
begroting ziet er iets anders uit dan vorige jaren, omdat we ons willen concentreren
op twee belangrijke punten: steun aan de meest bedreigde neushoornsoorten en
versterking van de leefomgeving waarvan de neushoorn deel uitmaakt. In plaats
van de donaties te versnipperen over een aantal projecten, kiezen we voor
concentratie op twee projecten: steun aan de ernstig bedreigde zwarte neushoorn
(Tembe National Park in Afrika) en aan versterking van het hele ecosysteem
(Indonesian Rhino Initiative in Azië).
Samen met allerlei partners en natuurlijk met u willen we ook komend jaar een
positief verschil maken voor die prachtige krachtpatser, de neushoorn.
Hoogachtend,
namens het bestuur van De Neushoornstichting,
Ikenius Antuma, voorzitter
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Projecten
In 2021 hebben we weer geld besteed aan onze projecten.

Sumatran Rhino Sanctuary
In SRS kunnen, door de corona situatie, maar weinig mensen het terrein op. Alles
is goed gereguleerd en de neushoorns zijn allemaal in goede conditie. Ook weten
we dat Rosa 8 keer zwanger is geweest, en dat ze alle zwangerschappen verloor.
Een goed update over de neushoorns vanuit SRS blijft even uit, als gevolg van de
omstandigheden met onder andere corona en diverse wijzigingen in
organisatiestructuur bij de Indonesische neushoornstichting. Zo is vorig jaar de
directeur van de stichting overleden aan de gevolgen van corona en is daarom een
nieuwe directeur aangetreden. Maaike kende de vorige directeur ook persoonlijk,
wat contact makkelijker maakte. Met de nieuwe directeur moet nog kennis worden
gemaakt en een band worden opgebouwd.
Indonesian Rhino Initiative
Vanuit onze contactpersoon van SRS kwam het verzoek of we Indonesian Rhino
Initiative willen ondersteunen. Een nieuw initiatief, welke tot doel heeft het
leefgebied van neushoorns te herstellen door met hulp van de lokale bevolking. De
lokale bevolking verdient hier een eigen inkomen mee. De te planten zaailingen
groeien uit tot voedsel voor de Sumatraanse neushoorn. Dit wordt gedeeltelijk
geoogst als voedsel voor de neushoorns in SRS
We hebben de donatie van 2021, totaal €1500,-, in tweede delen verdeeld, omdat
we redelijk vroeg in het jaar een donatie hebben gedaan (dit vanwege het
zaaiseizoen). Een tweede donatie aan Rhino Initiative is besteed aan het vervangen
van enkele zaailingen die zijn gebroken en voor de aankoop van mest. Het
programma van Rhino Initiative is erg succesvol. Veel lokale mensen zijn
geïnteresseerd in het programma. Volgend jaar mogen ze 1 restauratielocatie van
20 hectare in Way Kambas National Park beheren. Op deze locatie worden dan
diverse planten geplant, waarvan een groot gedeelte bijdraagt aan de
voedselvoorziening van de neushoorns in SRS.
Dit project is een wat ons betreft een prachtig alternatief voor Sumatran Rhino
Sanctuary waarbij de ondersteuning meer betreft dan alleen de neushoorn
ondersteunen. We herstellen en beschermen hiermee ook het ecosysteem waar de
neushoorns in leven. Daarmee beschermen we ook andere dieren die in dit
ecosysteem leven.
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Ujung Kulon
Op Ujung Kulon kondigden de autoriteiten van Indonesië begin 2021 twee nieuwe
geboortes van de ernstig bedreigde Javaanse neushoorn aan, waardoor de enige
overgebleven populatie van de soort groeide naar 75. De geboortes hebben het
verlies van neushoorns aan een natuurlijke dood net overstegen en daarmee nam
het aantal toe ten opzichte van 74 exemplaren het jaar ervoor.
Dit jaar is er geen donatie naar Ujung Kulon geweest.

Tembe Elephant Park
Er is een donatie van €1250,- gedaan Aan Tembe Elephant Park. Dit bedrag is door
de beheerders van het park gebruikt om 2 cameravallen te kopen, waarmee de
neushoorns (en andere dieren) gemonitord kunnen worden. Deze camera’s zullen
speciaal ingezet worden voor de handhaving van de wet waarbij strikken in beeld
worden gebracht en om stropers op te sporen. Daarnaast hebben we een computer
aangeschaft voor op het kantoor in Tembe. Deze zal worden gebruikt voor
effectievere monitoring van benodigde biologische en menselijke hulpbronnen.

6

Een blik vooruit
In 2021 hebben we ondanks de mindere inkomsten door de coronapandemie een
net bedrag kunnen schenken aan Tembe en ons nieuw te ondersteunen project
Indonesian Rhino Initiative. Hopelijk valt de inkomstenderving vanwege de
coronapandemie mee en kunnen we in 2022 een iets hoger bedrag schenken aan
deze neushoornbeschermingsprojecten. We zullen de focus meer gaan leggen op
het Indonesian Rhino Initiative voor de bescherming van de neushoorns in Azië. In
Afrika zullen we Tembe blijven steunen.
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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
In de zomer van 2020 heeft Nextdoormedia een nieuwe website voor ons gemaakt.
De rechtstreekse mogelijkheid voor een iDealdonatie, die de nieuwe website
mogelijk heeft gemaakt is een succes. Hierdoor zit er geen andere organisatie meer
tussen, waardoor per saldo kosten worden bespaard. Afgelopen jaren kregen we
van diverse kanten te horen dat de website er goed en uitnodigend uitziet. Dat is
fijn om te horen.
De nieuwsbrieven zijn ook makkelijk terug te vinden op de site, waardoor het naast
een nieuwsitem ook een archieffunctie heeft. Voor ons als bestuur is de website
makkelijk te beheren, waardoor nieuwtjes snel en gemakkelijk op de site gezet
kunnen worden.
Al met al zijn we blij met de investering aan de website die we in 2020 hebben
gedaan.

Nieuwsbrief
Dankzij onze trouwe vrijwilligster hebben we in 2021 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 116
nieuwsbriefabonnees.

Twitter en Facebook
Doordat de vrijwilligster die regelmatig berichtjes postte op Facebook ermee is
gestopt, hebben we dit jaar weinig posts. Natuurlijk plaatsten we wel berichtjes,
maar dit was op onregelmatige tijdstippen en te weinig om echt up iedereen op de
hoogte te houden en leuke nieuwsberichtjes te verspreiden. Daarom zijn we op
zoek gegaan naar een nieuwe vrijwilliger. Eind van het jaar hebben we een nieuwe
vrijwilliger gevonden die in 2022 werk wil maken van de exposure via social
media!
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Een blik vooruit
Met de komst van een nieuwe vrijwilliger die zich bezig gaat houden met social
media kijken we vol verwachting naar de berichtgevingen en de reacties hierop.
Wij hopen dat dit een positieve beweging tot stand brengt, waarbij we meer
mensen weten te bereiken en de communicatie van ons naar de geïnteresseerde
beter wordt.
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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 alle evenementen in 2021 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 2022
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.
Kifaru Gear
Kifaru Gear is een fitness kleding merk dat zich specialiseert in oversized t-shirts
en hoodies. Het merk Kifaru Gear heeft een link met neushoorns. Kifaru is Swahili
(Keniaans) en betekent neushoorn. Het logo van het bedrijf heeft ook een
neushoorn in zich.
Het bedrijf wil door middel van de kleding, anderen bewust maken van het bijna
uitsterven van sommige neushoorns! Neushoorns zijn namelijk de echte
krachtpatsers van de jungle.
Oftewel: De Jungle is de sportschool en de sporters zijn de neushoorns: de echte
krachtpatsers! Kifaru Gear wil dat haar klanten net zo sterk staan als dat de
neushoorn dat in de jungle is!
Vanaf halverwege het jaar support Kifaru Gear de Neushoornstichting door 10%
van de maandelijkse omzet te doneren. In 2021 leverde dit een prachtige bijdrage
op van €294,- voor de Neushoornstichting.

Rhino Wallet
Sinds 1 september 2018 is Rhino Wallet onze sponsor. Van de verkochte
pasjeshouders gaat 5% van de omzet naar De Neushoornstichting. Na het opstellen
van het financieel jaarverslag van vorig jaar is contact geweest met Rhino Wallet,
omdat de bijdrage achterwege bleef. Daarna is een bedrag overgemaakt van €185,-.
Daarna is er geen bijdrage meer geweest. Of de samenwerking wordt voortgezet,
zullen we in 2022 bespreken.

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
2020. Omdat er geen kosten zijn verbonden aan het aangesloten zijn bij YouBeDo,
houden we dit aan..

Doelshop
Via Doelshop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten
webshops. Via doelshop.nl is in 2021 weer geld opgehaald door de aankopen die
11

door een aantal vaste personen zijn gedaan. Het bedrag is iets gestegen ten opzichte
van 2020 en 2019, maar blijft tussen de €50 en €60,- bedragen. Door reclame te
blijven maken voor deze vorm van doneren, hopen we deze bijdrage te vergroten.

Een blik vooruit
We zullen kritisch door onze sponsor- en samenwerkingscontracten heen blijven
gaan. 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
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 2021 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 2021 bedroeg
€2.540,91.
In het jaar 2021 is een overschot aan inkomsten gemaakt van €586,36. Deze winst
komt grotendeels door mindere uitgaven aan Tembe en lagere websitekosten.
Bovendien hebben we een leuk sponsorbedrag weten binnen te halen van Kifaru
Gear en Rhino Wallet.
Het eigen vermogen op 31 december 2021 is €3127,27
Aan donaties + schenkingen is over 2021 minder binnengekomen dan begroot. Het
bedrag dat we hebben ontvangen is circa €2.650,- lager dan het bedrag dat in 2020
is binnengekomen. Het totaal is nog steeds een mooie €3.468,94.
Hierdoor hebben we ook in 2021 een substantiële bijdrage kunnen leveren aan
onze projecten. Aan Tembe hebben we een bijdrage geleverd van €1250,-. Hetgeen
we hebben gesponsord was iets goedkoper dan begroot, waardoor onze bijdrage
voor dit jaar iets lager was. Aan ons nieuwe project Rhino Initiative hebben we een
bedrag van €1.500,- uitgegeven. In eerste instantie hadden we €1000,- voor het
project begroot, maar naarmate het jaar vorderde bleek er nog geld over te zijn
voor een tweede bijdrage. Onze bijdragen voor projecten komt daarmee in het jaar
2021 uit op €2.750,-. Op een totale opbrengst uit donaties, verkoop van
merchandise etc. betekent dit dat 68% van de inkomsten zijn besteed aan de
bescherming van neushoorns. Omdat er minder inkomen was en de bankkosten
zoals elk jaar stijgen, drukt dit wel op het percentage wat uiteindelijk naar de
projecten gaat. Bankkosten en website kosten zijn vaste lasten en kunnen niet heel
gemakkelijk naar beneden worden gebracht.
De winst 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.
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Een blik vooruit
De coronapandemie heeft ook na 2021 heel wat gevolgen. In 2022 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 een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen,
welke meer exposure op social media zal voortbrengen. Hierdoor worden we
hopelijk steeds meer gevonden en worden daardoor de donatiegelden en
sponsorgelden hoger.
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 2021
Balans 31-12-2021
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
€ 1.009,52
€ 2.001,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.127,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1791,33
€ 749,58
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ingehouden winst

€ 586,36

Totaaltelling eigen vermogen
Totaaltelling passiva

€ 3.127,27
€ 3.127,27

Toelichting op de balans
De balans over 2021 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting
weer op 31 december 2021
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
Project Indonesian Rhino Initiative
ProjSRS
Ujung Kulon
Tembe
Incidentele projecten
Projectebijdragen onderzoek
Incidentele projecten
Voorlichting
Inkopen merchandise
Evenementen
Website
Drukwerk
projectbijdragen bescherming
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€ 3.468,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 479,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35,20
€ 56,26
€ 0,12
€ 4.049,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 64,52
€ 0,00
€ 0,00
€1.500,00
€0,00
€ 0,00
€ 1.250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46,22
€ 0,00
€ 260,15
€ 39,93
€ 0,00

Global March
Spreekbeurten en werkstukken
Diversen
Algemene kosten
Bankkosten
Onbepaald
Toevoeging reserve
Totaaltelling kosten
Netto-opbrengst over de periode € 586,36
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€ 0,00
€ 3,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 298,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.463,16

