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Voorwoord
Het jaar 2014 is voor ons een overgangsjaar geweest, waarin wij helaas minder
hebben opgehaald dan in 2013. Dit had te maken met de overgang naar IBAN,
waardoor bij onze donateurs fors minder is geïncasseerd dan waarop gerekend.
Daarnaast heeft onze penningmeester in de loop van het jaar al steeds meer taken
neergelegd, waardoor zijn werkzaamheden op dit gebied stil kwamen te liggen.
Positief was de presentatie van de nieuwe flyers en de deelname aan de organisatie
van de Global March in Amsterdam. Daar zijn wij heel trots op. Beiden hebben ons
de mogelijkheid gegeven ons als stichting beter op de kaart te zetten.
We kijken uit naar het jaar 2015 om positief verder te gaan.
Namens het bestuur van De Neushoornstichting
Ir. J. Rijnierse
Voorzitter
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Projecten
In 2014 hebben we geen geldelijke bijdrage geleverd aan onze vast projecten. Dit
keer is er (mede door een giraal probleem) gereserveerd voor de projecten om deze
in 2015 wel een donatie te kunnen doen. Wel is er een bijdrage geweest aan

Sumatran Rhino Sanctuary
In 2013 hebben we een romp van een boot gesubsidieerd voor de Rhino Protection
Unit in Indonesië. In 2014 bleek dat er nog een groot tekort was voor het bouwen
van de cabine van de boot. Wij hebben toegezegd dat wij voor de financiën zorgen,
zodat de boot afgemaakt kon worden. Helaas is door problemen met de bank het
geld niet overgemaakt. Dit is gereserveerd zodat we dit in 2015 konden
overmaken. Deze boot wordt ingezet om neushoornbeschermingsteams te
transporteren van en naar Way Kambas National Park. In dit park is ook de
Sumatran Rhino Sanctuary (SRS) gelegen. Boten zijn tevens nodig om inspecties
te doen in het neushoornleefgebied in de regenwouden van Sumatra en op Ujung
Kulon.
In SRS groeit Andatu1 op tot een gezonde volwassen neushoorn. Ratu wordt
regelmatig al weer gekoppeld met Andalas, maar dit heeft nog niet tot nieuw
succes geleid.

Ujung Kulon
In maart werd bekend dat de neushoornpopulatie in Ujung Kulon met 7 stuks was
gegroeid ten opzichte van het aar ervoor. Men schat zo 50 volwassenen (waarvan
20 vrouwtjes) en 8 jonge neushoorns.

Mkhaya Game Reserve
In 2013 is een grote donatie naar Mkhaya Game Reserve gegaan. Dit is gebruikt
om schuilhutjes te bouwen boven op de wachttorens. In 2014 zijn deze hutten
afgemaakt. Hieronder een foto van een hut boven op de wachttoren.
In 2014 was vanuit Swaziland geen directe behoefte aan financiële ondersteuning.
Wij hebben er dan ook voor gekozen geen bijdrage te leveren aan dit project en te
wachten op een directe vraag.

1

Andatu is zaterdag 23 juni 2012 geboren als zoon van de Sumatraanse
neushoorns Andalas en Ratu.

Een blik vooruit
De reservering die in 2014 is gedaan zal in 2015 worden besteed aan de boot voor
de Rhino Protection Unit in Indonesië.
In 2015 zal weer contact worden gezocht met de veldmanager van Mkhaya Game
Reserve om een bijdrage te leveren aan de neushoornbescherming in Swaziland.

Promotie
Om de bijdragen, genoemd in 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 heeft in 2013 een nieuwe lay-out gekregen. In 2014 hebben we enkele
teksten geactualiseerd en verouderde teksten zijn eraf gehaald.

Folder
In 2013 is tijdens de beursvloer in Deventer afspraken gemaakt met DAVO over de
sponsoring van een folder. In 2014 is deze folder door DAVO samen met ons
ontworpen en gedrukt. De folders zijn al veelvuldig uitgedeeld.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is elk kwartaal uitgegeven en is in de vorm van een email
opgemaakt in MailChimp. In de nieuwsbrief worden diverse onderwerpen kort
beschreven. Op de website is het artikel uitgebreider te lezen. De nieuwsbrief ziet
er verzorgd uit. Regelmatig melden nieuwe nieuwsbriefabonnees zich aan.

Twitter en Facebook
Regelmatig worden nieuwsberichten/ filmpjes/ cartoons over neushoorns en onze
stichting op de website geplaatst. Toch kan dit frequenter worden gedaan. Het
aantal mensen die onze pagina leuk vinden is mede door de hulp van de
medeorganisatoren van de Global March verdubbeld.

Een blik vooruit
Voor 2015 willen we verder in gaan zetten op de promotie van de organisatie.
Facebook gaan we frequenter inzetten en de website moet nog effectiever worden
ingezet. Daarnaast is media aandacht ook een wens.

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 Koninginnendag Soest
De vrijmarkt in Soest was een groot succes. Een topopbrengst haalden we binnen
door verkoop van merchandise en een ludiek spel.

Animal Event Beekse Bergen
Ook dit jaar stonden we weer op het Animal Event. De belangstelling van de
bezoekers was niet groot en de inkomsten vielen zwaar tegen. Toch was het weer
goed om onze stichting te laten zien aan het publiek

Natuurbehoudsmarkt Diergaarde Blijdorp
Op de Natuurbehoudsmarkt in Diergaarde Blijdorp was ook dit jaar weer de
mogelijkheid o ons te presenteren. De opzet was dit jaar anders dan het voorgaande
jaar. Alle aanwezige stichtingen en organisaties stonden in een stille hoek.
Hierdoor hadden we allen weinig belangstelling.

Global March for Rhinos, Elephants and Lions
Voor het eerst wordt in Nederland de Global March for Elephants and Rhinos
georganiseerd. Deze wereldwijde mars wordt ieder jaar rond 4 oktober gelopen in
veel steden. In Nederland wordt de mars uitgebreid voor een derde dier: de leeuw
en wordt gelopen in Amsterdam. De Neushoornstichting heeft in de organisatie
meegedraaid, al is het nog niet op volle toeren. Er kwamen ruim 200 mensen op de
mars af. Een goede opkomst.

Een blik vooruit
In 2015 moeten we goed gaan nadenken welke evenementen nu echt bijdragen aan
promotie voor de stichting en welke bijdragen aan de inkomsten. Belangrijk is om
een keuze te gaan maken, waar we energie in stoppen. In ieder geval zullen we een
grotere bijdrage doen aan de organisatie van de Global March.

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.

Uitgeverij DAVO
In oktober 2013 tijdens de Beursvloer te Deventer heeft uitgeverij DAVO
toegezegd de stichting te sponsoren met het ontwerp van een folder/ flyer voor de
stichting. In 2014 heeft dit een folder opgeleverd die er professioneel en verzorgd
uitziet.

Woonbedrijf Iedereen
Ruim 2 jaar hebben we een garagebox van Woonbedrijf iedereen kosteloos mogen
gebruiken. In oktober hebben we de garage leeg moeten halen, omdat deze wordt
gesloopt. Helaas hebben ze geen vervangende garagebox voor ons.

All in One Software
All in One Software 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.

Financieel jaarverslag
De jaarrekening (balans 2014) is opgenomen in bijlage 1 van het jaarverslag.
Het boekjaar 2014 heeft zich gekenmerkt als een jaar waarin De
Neushoornstichting wegens veel problemen met de wijzigingen van de banken naar
het IBAN nummer weinig heeft kunnen bijdragen aan hulp voor de neushoorn. De
problemen met het innen van de donaties zijn inmiddels opgelost en er zal voor het
boekjaar 2015 weer op reguliere basis bij de donateurs geïncasseerd gaan worden.
Het eigen vermogen van De Neushoornstichting per 31 december 2014 bedraagt €
2.242,20 en is opgebouwd uit de totale baten op de diverse liquide rekeningen. Op
basis van de steun die gegeven is in 2014 aan projecten is het eigen vermogen ten
opzichte van 2013 gestegen van € 1.543,85 naar € 2.242,20 (+ € 698,35).
Een blik vooruit
Voor 2015 is er hopelijk groei van de reguliere donaties te verwachten en zal De
Neushoornstichting (op een beperktere schaal) bijdragen zien te leveren aan
lopende c.q. bekende projecten. Het werven van donateurs, sponsoren en
schenkingen blijft een punt van inzet voor het Bestuur en de vrijwilligers die
De Neushoornstichting bijstaan.
Tot slot meld ik u per 31 december 2014 ontslag genomen te hebben als
penningmeester van De neushoornstichting om mij moverende redenen. Ik wens
het bestuur bijzonder veel succes met het volbrengen van haar doelstellingen.

W.W. Hoenstok
Penningmeester De neushoornstichting

Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2014
BALANS
Grboeknr Naam
1000
1100
1110
1300
1600
2000
4000

Kas
Bestuursrekening
Depositorekening
Debiteuren
Crediteuren
Kruisposten KBG
Voorraad Merchandise

9999

Eigen vermogen

Debet
€
310,54
1000,47
931,19

Credit
€

p.m.
2.242,20

Toelichting op de balans
De balans over 2014 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting
weer.
Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting.
Inkomsten
1. Opbrengsten donateurs
2. Opbrengsten verkopen
3. Opbrengsten Evenementen
4. Ontvangen schenkingen
5. Intrest Depositorekening
Totaal
Uitgaven (kosten)
1. Algemeen
2. Public Relations
3. Evenementen
4. Kantoor en Drukwerk
5. Telefoon, fax, Internet
6. Bankkosten
Totaal

€ 577,00
€ 927,65
p.m.
€ 0,00
€
9,80
€ 1.513,45
€ 43,56
€ 8,60
€ 3,84
€ 35,09
€ 255,46
€346,55

Uitgaven (donaties projecten)
1. E.A.J. Schram (project camera bewaking)
Totaal

€ 199,45
€ 199,45

Reservering voor 2015
SRS

€ 500,-

